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รายกิารเก่ิ�ยวโยงิท่�เกิิดข้�นในปี 2563
1.   ติาม่ม่ติิท่�ปีริะชุุม่ค้ำณะกริริม่การิบริิษััท ค้ำริั�งท่� 9/2562 เม่ื�อวันุท่� 10 ม่กริาค้ำม่ 2563 กริริม่การิติริวจสอบเข้าร่ิวม่ปีริะชุุม่ด้้วยู่ 3 ท่านุ  

เหุ้็นุค้ำวริใหุ้้บริิษััทฯ ติ่ออายูุ่ค้ำำ�าปีริะกันุบริิษััท โติโยู่โบะ สหุ้ เซ์ฟูติ่� ว่ฟู จำากัด้ ในุวงเงินุสินุเชุื�อท่�ได้้ริับจาก Sumitomo Mitsui  Banking Corporation, 
Mizuho Bank, Ltd. และธ์นุาค้ำาริกริุงศริ่อยูุ่ธ์ยู่า จำากัด้ (ม่หุ้าชุนุ) ติาม่สัด้ส่วนุการิลงทุนุออกไปีอ่ก 1 ปีี ติั�งแติ่ 31 ม่กริาค้ำม่ 2563 - 31 ม่กริาค้ำม่ 2564  
จำานุวนุ 150,000,000.- บาท โด้ยู่ค้ำำ�าปีริะกันุติาม่สัด้ส่วนุการิลงทุนุ 7.00% เปี็นุเงินุ 10,500,000.- บาท

และเหุ้็นุชุอบใหุ้้บริิษััทฯ ริ่วม่ค้ำำ�าปีริะกันุบริิษััท โติโยู่โบะ สหุ้ เซ์ฟูติ่� ว่ฟู จำากัด้ ในุวงเงินุสินุเชุื�อท่�ได้้ริับเพื่ิ�ม่จาก 3 ธ์นุาค้ำาริ จำานุวนุ 30  
ล้านุบาท ริวม่วงเงินุ 180 ล้านุบาท ด้ังริายู่ละเอ่ยู่ด้

           

โด้ยู่ม่่บริิษััท โติโยู่โบะ (ญ่�ปีุ�นุ) จำากัด้ ค้ำำ�าปีริะกันุเติ็ม่วงเงินุ  และบริิษััทในุเค้ำริือสหุ้พื่ัฒนุ์ในุฐานุะผู้้้ริ่วม่ลงทุนุฝ�ายู่ไทยู่ ริ่วม่ค้ำำ�าปีริะกันุติาม่
สัด้ส่วนุการิถืือหุุ้้นุฝ�ายู่ไทยู่ 25.00% จำานุวนุ 45 ล้านุบาท ใหุ้้กับบริิษััท โติโยู่โบะ (ญ่�ปีุ�นุ) จำากัด้ โด้ยู่บริิษััทฯ ริ่วม่ค้ำำ�าปีริะกันุติาม่สัด้ส่วนุการิลงทุนุ 7.00%  
เปี็นุเงินุ 12,600,000.- บาท  

ในุวาริะนุ้�กริริม่การิท่�ม่่ส่วนุได้้เส่ยู่ และไม่่ม่่สิทธ์ิออกเส่ยู่งไม่่ได้้เข้าริ่วม่ปีริะชุุม่ และไม่่ได้้อนุุม่ัติิการิทำาริายู่การิ - ไม่่ม่่ -
2.   ติาม่ม่ติิท่�ปีริะชุุม่ค้ำณะกริริม่การิบริิษััท ค้ำริั�งท่� 10/2562 เม่ื�อวันุท่� 21 กุม่ภาพื่ันุธ์์ 2563 และค้ำริั�งท่� 3/2563 เม่ื�อวันุท่� 9 ติุลาค้ำม่ 2563 

กริริม่การิติริวจสอบเข้าริ่วม่ปีริะชุุม่ด้้วยู่ 4 ท่านุ  
2.1 เหุ้็นุค้ำวริใหุ้้บริิษััทฯ ติ่ออายูุ่ค้ำำ�าปีริะกันุใหุ้้กับบริิษััท ซ์้ริ้ฮะ (ปีริะเทศไทยู่) จำากัด้ ในุวงเงินุสินุเชุื�อท่�ได้้ริับจากธ์นุาค้ำาริซ์้ม่ิโติโม่ ม่ิติซ์ุยู่ 

แบงกิ�ง ค้ำอริ์ปีอเริชุั�นุ สาขากริุงเทพื่ อ่ก 5 ปีี ติั�งแติ่ 1 ม่่นุาค้ำม่ 2563 - 28 กุม่ภาพื่ันุธ์์  2568 วงเงินุก้้ท่�ได้้ริับ 101,000,000.- บาท โด้ยู่ค้ำำ�าปีริะกันุติาม่
สัด้ส่วนุการิลงทุนุ เปี็นุเงินุ  30,910,000.- บาท

2.2 เหุ้็นุค้ำวริใหุ้้บริิษััทฯ ริ่วม่ค้ำำ�าปีริะกันุบริิษััท ทริานุสค้ำอสม่อส  (ไทยู่แลนุด้์) จำากัด้ ในุวงเงินุสินุเชุื�อท่�ได้้ริับเพื่ิ�ม่จาก Transcosmos Inc. 
(ปีริะเทศญ่�ปีุ�นุ) จำานุวนุ 30 ล้านุบาท ริะยู่ะเวลาค้ำำ�าปีริะกันุ 2 ปีี ติั�งแติ่ 1 พื่ฤศจิกายู่นุ 2563 - 31 ติุลาค้ำม่ 2565 [ริวม่วงเงินุสินุเชุื�อเด้ิม่ท่�ได้้ริับจาก 
Transcosmos Inc. (ปีริะเทศญ่�ปีุ�นุ) จำานุวนุ 121 ล้านุบาท ริวม่เปี็นุวงเงินุทั�งสิ�นุ 151 ล้านุบาท] โด้ยู่บริิษััทฯ ค้ำำ�าปีริะกันุติาม่สัด้ส่วนุการิลงทุนุ 9.00% 
เปี็นุเงินุ 2,700,000.- บาท (ริวม่ค้ำำ�าปีริะกันุติาม่สัด้ส่วนุการิลงทุนุกับค้ำริั�งท่�แล้ว เปี็นุเงินุทั�งสิ�นุ 13,590,000.- บาท)

ในุวาริะ 2.1 - 2.2 นุายู่ธ์ริริม่ริัตินุ์ โชุค้ำวัฒนุา กริริม่การิท่�ม่่ส่วนุได้้เส่ยู่ และไม่่ม่่สิทธ์ิออกเส่ยู่งไม่่ได้้เข้าริ่วม่ปีริะชุุม่ และไม่่ได้้อนุุม่ัติิการิ
ทำาริายู่การิ

รายกิาร นโยบายกิำาห้นดราค้ำา

เค้ำริื�องหุ้ม่ายู่การิค้ำ้า ติ้นุทุนุการิจด้ทะเบ่ยู่นุเค้ำริื�องหุ้ม่ายู่การิค้ำ้าบวกติ้นุทุนุด้อกเบ่�ยู่ท่�ผู้้้ขายู่จ่ายู่ไปีนุับติั�งแติ่ปีีท่�ซ์ื�อ

ค้ำ่าเชุ่าอสังหุ้าริิม่ทริัพื่ยู่์  ริับ/จ่ายู่ ติาม่ริาค้ำาติลาด้ โด้ยู่พื่ิจาริณาจากทำาเลท่�ติั�ง ลักษัณะสภาพื่และการิใชุ้ปีริะโยู่ชุนุ์ของสินุทริัพื่ยู่์

ค้ำ่าลิขสิทธ์ิ�ริับ อัติริาริ้อยู่ละของยู่อด้ขายู่สุทธ์ิจากโริงงานุโด้ยู่เท่ยู่บเค้ำ่ยู่งกับริาค้ำาติลาด้

ค้ำ่าลิขสิทธ์ิ�จ่ายู่ อัติริาริ้อยู่ละของยู่อด้ขายู่สุทธ์ิของบริิษััท โด้ยู่เท่ยู่บเค้ำ่ยู่งกับริาค้ำาติลาด้

ค้ำ่าท่�ปีริ้กษัา  ริับ/จ่ายู่ ติาม่ลักษัณะค้ำวาม่ยู่ากง่ายู่ของการิใหุ้้บริิการิ

ค้ำ่าบริิหุ้าริสติ๊อค้ำ ติาม่จำานุวนุชุิ�นุการิจัด้สินุค้ำ้า ติาม่  record  การิค้ำ่ยู่์เอกสาริ และจำานุวนุกล่องในุการิส่งและริับค้ำืนุสินุค้ำ้า

ค้ำ่าขนุส่ง ติาม่ปีริิม่าติริหุ้ริือปีริิม่าณ และริะยู่ะทางขนุส่งโด้ยู่ม่่การิเปีริ่ยู่บเท่ยู่บริาค้ำากับบริิษััทขนุส่งอื�นุ

ค้ำ่าติกแติ่ง และติิด้ติั�ง ติาม่ริ้ปีแบบ  ขนุาด้พื่ื�นุท่�  วัสดุ้  และเทค้ำนุิค้ำการิติกแติ่งโด้ยู่การิปีริะม่้ลริาค้ำา

ค้ำ่าโฆษัณา ติาม่ริาค้ำาติลาด้  โด้ยู่ค้ำ่าบริิการิท่�เริ่ยู่กเก็บไม่่เกินุอัติริาค้ำ่าบริิการิท่�กำาหุ้นุด้โด้ยู่ธ์ุริกิจโฆษัณา

ค้ำ่าอุปีกริณ์ติั�งโชุว์

ค้ำ่าใชุ้จ่ายู่ค้ำอม่พื่ิวเติอริ์       ติาม่ริาค้ำาติลาด้

ค้ำ่าภาชุนุะหุ้่บหุ้่อ  ค้ำ่าซ์ื�อค้ำอม่พื่ิวเติอริ์

และอุปีกริณ์สินุค้ำ้าของแถืม่

ค้ำ่าอบริม่ ติาม่หุ้ลักส้ติริอบริม่ และค้ำวาม่เชุ่�ยู่วชุาญของวิทยู่ากริ

ค้ำ่าบริิการิจ้างขายู่ออกงานุ อัติริาริ้อยู่ละของอัติริาค้ำ่าจ้างติ่อวันุ โด้ยู่เท่ยู่บเค้ำ่ยู่งกับริาค้ำาติลาด้และผู้้้ริับเหุ้ม่าริายู่อื�นุ

นโยบายในกิารกิำาห้นดราค้ำารายกิารค้้ำาระห้ว่างิกัิน
เป็ีนุไปีติาม่เงื�อนุไขทางการิค้้ำาปีกติ ิเป็ีนุริาค้ำาเด้ยู่่วกบัท่�ทำากบับคุ้ำค้ำลภายู่นุอก และเป็ีนุริาค้ำาติลาด้

วงเงินุก้้ วงเงินุก้้ (ใหุ้ม่่) ริวม่

- Sumitomo  Mitsui Banking Corporation  50 10 60

- Mizuho Bank, Ltd.   50 10 60

- ธ์นุาค้ำาริกริุงศริ่อยูุ่ธ์ยู่า จำากัด้ (ม่หุ้าชุนุ)  50 10 60

ริวม่ 150 30 180

 (หุ้นุว่ยู่ : ลา้นุบาท)

รายการระหว่่างกัน



รายงานประจำาปี 2563130

3.  ติาม่ม่ติิท่�ปีริะชุุม่ค้ำณะกริริม่การิบริิษััท ค้ำริั�งท่� 14/2562 เม่ื�อวันุท่� 12 ม่ิถืุนุายู่นุ 2563 กริริม่การิติริวจสอบเข้าริ่วม่ปีริะชุุม่ด้้วยู่ 4 ท่านุ  
เหุ้็นุค้ำวริใหุ้้บริิษััทฯ ติ่ออายูุ่ค้ำำ�าปีริะกันุบริิษััท สหุ้โติค้ำิว ค้ำอริ์ปีอเริชุั�นุ จำากัด้ ใหุ้้กับบริิษััท โติค้ำิว ค้ำอริ์ปีอเริชุั�นุ จำากัด้ (ญ่�ปีุ�นุ) ในุวงเงินุสินุเชุื�อท่�ม่่กับธ์นุาค้ำาริ
กริุงศริ่อยูุ่ธ์ยู่า จำากัด้ (ม่หุ้าชุนุ) ติาม่สัด้ส่วนุการิลงทุนุ วงเงินุก้้ท่�ได้้ริับริะยู่ะยู่าวและริะยู่ะสั�นุ จำานุวนุ 689.50 ล้านุบาท ซ์้�งบริิษััท สหุ้โติค้ำิว ค้ำอริ์ปีอเริชุั�นุ 
จำากัด้ ได้้ทยู่อยู่ค้ำืนุเงินุก้้ริะยู่ะยู่าว จำานุวนุ 179 ล้านุบาท ค้ำงเหุ้ลือวงเงินุก้้ริะยู่ะยู่าวและริะยู่ะสั�นุ จำานุวนุ 510.50 ล้านุบาท พื่ริ้อม่ปีริับเปีล่�ยู่นุวงเงินุก้้
ริะยู่ะยู่าวใหุ้ม่่ เพื่ื�อใหุ้้ได้้อัติริาด้อกเบ่�ยู่ติำ�าสุด้ 

แบ่งเปี็นุ  - เงินุก้้ริะยู่ะยู่าว  3 ปีี    ติั�งแติ่ 19 ม่ิถืุนุายู่นุ 2563 - 29 พื่ฤษัภาค้ำม่ 2566   วงเงินุ 410.50 ล้านุบาท
               - เงินุก้้ริะยู่ะสั�นุ   1 ปีี    ติั�งแติ่ 19 ม่ิถืุนุายู่นุ 2563 - 29 พื่ฤษัภาค้ำม่ 2564   วงเงินุ 100.00 ล้านุบาท

โด้ยู่บริิษััท โติค้ำิว ค้ำอริ์ปีอเริชุั�นุ จำากัด้ (ญ่�ปีุ�นุ) ค้ำำ�าปีริะกันุเติ็ม่วงเงินุ  และบริิษััทในุเค้ำริือสหุ้พื่ัฒนุ์ในุฐานุะผู้้้ริ่วม่ลงทุนุฝ�ายู่ไทยู่ ริ่วม่ค้ำำ�าปีริะกันุติาม่สัด้ส่วนุ
การิถืือหุุ้้นุฝ�ายู่ไทยู่ 50.00% จำานุวนุ  255.25 ล้านุบาท ใหุ้้กับบริิษััท โติค้ำิว ค้ำอริ์ปีอเริชุั�นุ จำากัด้ (ญ่�ปีุ�นุ) โด้ยู่บริิษััทฯ ริ่วม่ค้ำำ�าปีริะกันุติาม่สัด้ส่วนุการิ
ลงทุนุ 12.00 % เปี็นุเงินุ  61,260,000.- บาท   

ในุวาริะนุ้� กริริม่การิท่�ม่่ส่วนุได้้เส่ยู่ และไม่่ม่่สิทธ์ิออกเส่ยู่งไม่่ได้้เข้าริ่วม่ปีริะชุุม่ และไม่่ได้้อนุุม่ัติิการิทำาริายู่การิ - ไม่่ม่่ - 
4.  ติาม่ม่ติิท่�ปีริะชุุม่ค้ำณะกริริม่การิบริิษััท ค้ำริั�งท่� 15/2562 เม่ื�อวันุท่� 17 กริกฎาค้ำม่ 2563 กริริม่การิติริวจสอบเข้าริ่วม่ปีริะชุุม่ด้้วยู่ 3 ท่านุ  

4.1 เหุ้็นุค้ำวริใหุ้้บริิษััทฯ ริ่วม่ค้ำำ�าปีริะกันุบริิษััท ริ่วม่อิสสริะ จำากัด้  ในุวงเงินุสินุเชุื�อริะยู่ะยู่าวท่�ได้้ริับจากธ์นุาค้ำาริกริุงเทพื่ จำากัด้  (ม่หุ้าชุนุ)  
จำานุวนุ  255 ล้านุบาท ริะยู่ะเวลา 2 ปีี โด้ยู่ผู้้้ถืือหุุ้้นุทุกริายู่ริ่วม่ค้ำำ�าปีริะกันุติาม่สัด้ส่วนุการิลงทุนุ ริะยู่ะเวลาค้ำำ�าปีริะกันุ 2 ปีี บริิษััทฯ ริ่วม่ค้ำำ�าปีริะกันุติาม่
สัด้ส่วนุการิลงทุนุ 25.00% เปี็นุเงินุ 63,750,000.- บาท 

ในุวาริะนุ้� นุายู่บุญเก่ยู่ริติิ โชุค้ำวัฒนุา กริริม่การิท่�ม่่ส่วนุได้้เส่ยู่ และไม่่ม่่สิทธ์ิออกเส่ยู่งไม่่ได้้เข้าริ่วม่ปีริะชุุม่  และไม่่ได้้อนุุม่ัติิการิทำาริายู่การิ
รายกิารท่� 1 - 4.1 วัตถุุประสังิค้ำ์ในกิารทำารายกิาร :  

1.  เปี็นุการิสนุับสนุุนุกิจการิท่�บริิษััทริ่วม่ลงทุนุ
2.  ปีฏิิบัติิติาม่ภาริะสัญญา Joint  Venture
4.2 เหุ้็นุค้ำวริใหุ้้บริิษััท โม่บายู่ โลจิสติิกส์ จำากัด้ ก้้ยู่ืม่เงินุติาม่สัด้ส่วนุการิลงทุนุ จำานุวนุ 3,550,000.- บาท

- อัติริาด้อกเบ่�ยู่ 3.37% ติ่อปีี
- ริะยู่ะเวลา 2 ปีี นุับจากวันุท่�บริิษััท โม่บายู่ โลจิสติิกส์ จำากัด้ ได้้ริับเงินุก้้
วัตถุุประสังิค้ำ์ในกิารทำารายกิาร :  

1. เปี็นุการิสนุับสนุุนุกิจการิท่�บริิษััทริ่วม่ลงทุนุ
2. เพื่ื�อปีริะโยู่ชุนุ์ในุด้้านุด้อกเบ่�ยู่ริับ

ในุวาริะนุ้� กริริม่การิท่�ม่่ส่วนุได้้เส่ยู่ และไม่่ม่่สิทธ์ิออกเส่ยู่งไม่่ได้้เข้าริ่วม่ปีริะชุุม่ และไม่่ได้้อนุุม่ัติิการิทำาริายู่การิ - ไม่่ม่่ - 
5.  ติาม่ม่ติิท่�ปีริะชุุม่ค้ำณะกริริม่การิบริิษััท ค้ำริั�งท่� 1/2563 เม่ื�อวันุท่� 21 สิงหุ้าค้ำม่ 2563 กริริม่การิติริวจสอบเข้าริ่วม่ปีริะชุุม่ด้้วยู่ 4 ท่านุ  

เหุ้็นุค้ำวริใหุ้้บริิษััทฯ ใชุ้บริิการิพื่ื�นุท่�วางสินุค้ำ้าในุบริิเวณศ้นุยู่์กริะจายู่สินุค้ำ้าไทเกอริ์ สุวริริณภ้ม่ิ ด้่ซ์่ จากบริิษััท สหุ้พื่ัฒนุ์เริ่ยู่ลเอสเติท จำากัด้ เพื่ื�อจัด้เก็บ
สินุค้ำ้าและริวม่ศ้นุยู่์กริะจายู่สินุค้ำ้าของบริิษััท เนุ้�อท่� 11,363.10 ติาริางเม่ติริ อายูุ่สัญญา 1 ปีี ติั�งแติ่ 1 กันุยู่ายู่นุ 2563 - 31 สิงหุ้าค้ำม่  2564

- อัติริาค้ำ่าบริิการิพื่ื�นุท่�วางสินุค้ำ้า และค้ำ่าบริิการิส่วนุกลาง       18,628,275.60   บาท/ปีี
1,552,356.30 บาท/เด้ือนุ ริวม่เปี็นุเงินุปีริะม่าณ

- ค้ำ่าปีริะกันุค้ำวาม่เส่ยู่หุ้ายู่จำานุวนุ 3 เด้ือนุ เปี็นุเงินุ    4,657,068.90 บาท
- ค้ำ่าใชุ้จ่ายู่ในุการิใชุ้พื่ื�นุท่�ริะหุ้ว่างการิขนุยู่้ายู่ค้ำลังสินุค้ำ้า   6,253,970.10 บาท
ติั�งแติ่เด้ือนุพื่ฤษัภาค้ำม่ - สิงหุ้าค้ำม่ 2563

     ริวม่เปี็นุเงินุ          29,539,314.60 บาท
วัตถุุประสังิค้ำ์ในกิารทำารายกิาร :  
1. เพื่ื�อลด้ภาริะในุการิจัด้หุ้าพื่ื�นุท่�และการิบริิหุ้าริจัด้การิค้ำลังสินุค้ำ้า
2. สาม่าริถืบริิหุ้าริศ้นุย์ู่กริะจายู่สินุค้ำ้าของบริิษััทในุริะบบ Supply Chain กับโริงงานุผู้ลิติและผู้้้จัด้จำาหุ้นุ่ายู่ของบริิษััทในุเค้ำรืิอสหุ้พัื่ฒนุ์ 

                อยู่่างม่่ปีริะสิทธ์ิภาพื่ 
 ในุวาริะนุ้� นุายู่ธ์ริริม่ริัตินุ์ โชุค้ำวัฒนุา และนุางชุัยู่ลด้า ติันุติิเวชุกุล กริริม่การิท่�ม่่ส่วนุได้้เส่ยู่ และไม่่ม่่สิทธ์ิออกเส่ยู่งไม่่ได้้เข้าริ่วม่ปีริะชุุม่  

และไม่่ได้้อนุุม่ัติิการิทำาริายู่การิ
6.  ติาม่ม่ติิท่�ปีริะชุุม่ค้ำณะกริริม่การิบริิษััท ค้ำริั�งท่� 11/2562 เม่ื�อวันุท่� 13 ม่่นุาค้ำม่ 2563 กริริม่การิติริวจสอบเข้าริ่วม่ปีริะชุุม่ด้้วยู่ 4 ท่านุ  

- เหุ้็นุค้ำวริใหุ้้บริิษััทฯ ทำาริายู่การิเชุ่าหุ้ริือใหุ้้เชุ่าอสังหุ้าริิม่ทริัพื่ยู่์ไม่่เกินุ 3 ปีี และริายู่การิเก่�ยู่วกับสินุทริัพื่ยู่์หุ้ริือบริิการิกับบุค้ำค้ำลท่�เก่�ยู่วโยู่ง  
ชุื�อบุค้ำค้ำลท่�เก่�ยู่วโยู่งและลักษัณะค้ำวาม่สัม่พื่ันุธ์์ โปีริด้ด้้จากริายู่การิค้ำ้าริะหุ้ว่างกันุ หุ้นุ้า 126-129 ในุริายู่งานุปีริะจำาปีีนุ้�

ริายู่การิเชุ่าหุ้ริือใหุ้้เชุ่าอสังหุ้าริิม่ทริัพื่ยู่์ และริายู่การิเก่�ยู่วกับสินุทริัพื่ยู่์หุ้ริือบริิการิ ริวม่จำานุวนุเงินุนุ้อยู่กว่า 611 ล้านุบาท (นุ้อยู่กว่า  3%  
ของ NTA ณ วันุท่� 31 ธ์ันุวาค้ำม่  2562)

1. ค้ำ่าเชุ่าริับ (อสังหุ้าริิม่ทริัพื่ยู่์) อายูุ่สัญญาเชุ่า 1 ปีี เกิด้จริิง ปีี 2563   =      26,002,721 บาท
2. ค้ำ่าเชุ่าจ่ายู่ (อสังหุ้าริิม่ทริัพื่ยู่์) อายูุ่สัญญาเชุ่า 1 ปีี เกิด้จริิง ปีี 2563  =            -  บาท
3. ค้ำ่าลิขสิทธ์ิ�ริับ อายูุ่สัญญา 3 ปีี ติั�งแติ่ 2562 - 2564 เกิด้จริิง ปีี 2563  =        1,553,250 บาท
4. ค้ำ่าลิขสิทธ์ิ�จ่ายู่ อายูุ่สัญญา 5 ปีี ติั�งแติ่ 2560 - 2564 เกิด้จริิง ปีี 2563  =    10,292,901 บาท
5. ริายู่จ่ายู่เกิด้จริิง ปีี 2563                                  =     46,379,610 บาท 

รายการระหว่่างกัน
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- ค้ำ่าติกแติ่งและติิด้ติั�ง
- ค้ำ่าท่�ปีริ้กษัาธ์ุริกิจ และกฎหุ้ม่ายู่
- ค้ำ่าก่อสริ้างซ์่อม่แซ์ม่ติ้กเก่า
- ค้ำ่าใชุ้จ่ายู่ในุการิอบริม่
- ค้ำ่าบริิการิจ้างขายู่ออกงานุ

ในุวาริะนุ้� นุายู่บญุเกยู่่ริติ ิโชุค้ำวัฒนุา นุายู่ธ์ริริม่ริตัิน์ุ โชุค้ำวฒันุา นุายู่นุพื่พื่ริ พื่งษ์ัเวชุ นุายู่ม่นุ ้ลล่านุวัุฒน์ุ นุางกอบสขุ แสงสวสัด้ิ� นุางสาวม่ญัชุุสา 
ธ์่ริพื่งษั์พื่ิพื่ัฒนุ์ และด้ริ. สุริัตินุ์ วงศ์ริัตินุภัสสริ กริริม่การิท่�ม่่ส่วนุได้้เส่ยู่ และไม่่ม่่สิทธ์ิออกเส่ยู่งไม่่ได้้เข้าริ่วม่ปีริะชุุม่ และไม่่ได้้อนุุม่ัติิการิทำาริายู่การิ
หุ้ม่ายู่เหุ้ติุ : ริายู่การิเก่�ยู่วโยู่งท่�เกิด้ข้�นุยู่้อนุหุ้ลัง 3 ปีี โปีริด้ด้้จาก website ของบริิษััท (http://www.icc.co.th)

มาตรกิารในกิารอันุมัติกิารทำารายกิารระห้ว่างิกิัน  
1. บริิษััทฯ ม่่ค้ำณะกริริม่การิ 3 ชุุด้ในุการิพื่ิจาริณาริายู่การิริะหุ้ว่างกันุ  (การิใหุ้้ก้้  ค้ำำ�าปีริะกันุ  การิลงทุนุ  ริายู่การิเชุ่าหุ้ริือใหุ้้เชุ่าอสังหุ้าริิม่ทริัพื่ยู่ ์

ไม่่เกินุ 3 ปีี และริายู่การิเก่�ยู่วกับสินุทริัพื่ยู่์หุ้ริือบริิการิ)
1. ค้ำณะกริริม่การิติริวจสอบ
2. ค้ำณะกริริม่การิบริิหุ้าริ  
3. ค้ำณะกริริม่การิบริิษััท
โด้ยู่ทุกค้ำริั�งค้ำณะกริริม่การิติริวจสอบจะเปี็นุผู้้้ติริวจสอบ วินุิจฉััยู่สริุปีผู้ล เริื�องค้ำวาม่ขัด้แยู่้งทางผู้ลปีริะโยู่ชุนุ์ ในุแติ่ละริายู่การิ และส่งเริื�องใหุ้้

ค้ำณะกริริม่การิบริิหุ้าริและค้ำณะกริริม่การิบริิษััทพิื่จาริณาในุเริื�องค้ำวาม่เส่�ยู่งทางธุ์ริกิจ ทั�งนุ้�ในุการิปีริะชุุม่ค้ำณะกริริม่การิบริิษััท กริริม่การิท่�ม่่ส่วนุได้้เส่ยู่ 
ในุริายู่การิด้ังกล่าวไม่่ได้้อยู่้่ในุหุ้้องปีริะชุุม่ และไม่่ม่่ ส่วนุในุการิอนุุม่ัติิการิทำาริายู่การิ

2. ค้ำณะกริริม่การิบริษัิัท พื่จิาริณาอนุมัุ่ติหิุ้ลักการิใหุ้ฝ้�ายู่จดั้การิสาม่าริถืทำาธุ์ริกริริม่ท่�เปีน็ุริายู่การิธุ์ริกจิปีกติ ิหุ้ริอืสนุบัสนุนุุธุ์ริกจิปีกติทิ่�ม่ข่อ้ติกลง
ทางการิค้ำ้าท่�เปี็นุเงื�อนุไขการิค้ำ้าโด้ยู่ทั�วไปีในุลักษัณะเด้่ยู่วกับท่�วิญญู้ชุนุจะพื่้งกริะทำากับค้ำ้่สัญญาทั�วไปีในุสถืานุการิณ์เด้่ยู่วกันุด้้วยู่อำานุาจติ่อริองทางการิ
ค้ำ้าท่�ปีริาศจากอิทธ์ิพื่ลในุการิท่�ตินุม่่สถืานุะเปี็นุกริริม่การิ ผู้้้บริิหุ้าริ หุ้ริือบุค้ำค้ำลท่�ม่่ค้ำวาม่เก่�ยู่วข้อง

โด้ยู่ขออนุุม่ัติิหุ้ลักการิทุกปีี และสริุปีผู้ลริายู่การิริะหุ้ว่างกันุท่�เกิด้ข้�นุในุปีีท่�ผู้่านุม่า ติ่อท่�ปีริะชุุม่ค้ำณะกริริม่การิติริวจสอบ และค้ำณะกริริม่การิ
บริิษััท เพื่ื�อใหุ้้ม่ั�นุใจว่าการิทำาริายู่การิสม่เหุ้ติุสม่ผู้ลเปี็นุปีริะโยู่ชุนุ์ส้งสุด้ติ่อบริิษััท พื่ริ้อม่ทั�งเปีิด้เผู้ยู่ริายู่ละเอ่ยู่ด้ ชุนุิด้ ม้่ลค้ำ่า ของริายู่การิริะหุ้ว่างกันุ 
ในุหุ้ม่ายู่เหุ้ติุปีริะกอบงบการิเงินุทุกไติริม่าส
ห้ล้ักิเกิณฑ์์ในกิารพัิจารณา 

1. ผู้ลปีริะโยู่ชุนุ์ท่�บริิษััท และ/หุ้ริือบริิษััทในุเค้ำริือจะได้้ริับจากการิเข้าทำาริายู่การิทั�งในุด้้านุด้อกเบ่�ยู่ เงินุปีันุผู้ลริับริวม่ทั�งกิจกริริม่ และธ์ุริกริริม่
   การิค้ำ้าริวม่ถื้งธ์ุริกิจการิค้ำ้าติ่อเนุ้�อง 
2. หุ้ลักปีริะกันุท่�บริิษััทค้ำวริติ้องม่่หุ้ริือได้้ริับจากการิทำาริายู่การิ
3. ค้ำวาม่แข็งแกริ่งของผู้้้ก้้ ติลอด้จนุค้ำวาม่สาม่าริถืในุการิจ่ายู่ค้ำืนุเงินุติ้นุและด้อกเบ่�ยู่ภายู่ในุเวลาท่�กำาหุ้นุด้
4. โอกาสในุการิทำาธ์ุริกิจของบริิษััทท่�ก้้เงินุ ค้ำำ�าปีริะกันุ และลงทุนุ
5. ค้ำวาม่สาม่าริถืของผู้้้บริิหุ้าริของบริิษััทท่�ก้้เงินุ ค้ำำ�าปีริะกันุ และลงทุนุ
6. ริวม่ติลอด้ถื้งม่าติริการิในุการิติิด้ติาม่ติริวจสอบธ์ุริกริริม่ในุบริิษััทท่�ก้้เงินุ ค้ำำ�าปีริะกันุ และลงทุนุ และการิริายู่งานุข้อม่้ลติัวเลขเพื่ื�อริับทริาบ
   ค้ำวาม่เปี็นุไปีในุบริิษััทด้ังกล่าว

ค้ำวามจำาเป็นแล้ะค้ำวามสัมเห้ตุสัมผล้ขอังิรายกิารท่�ทำากิับบุค้ำค้ำล้ท่�อัาจม่ค้ำวามขัดแย้งิ
การิปีริะกอบธ์ุริกิจภายู่ใติ้สภาวะการิแข่งขันุท่�ริุนุแริง บริิษััทฯ ติ้องพื่้�งพื่าอาศัยู่พื่ันุธ์ม่ิติริหุ้ริือเค้ำริือข่ายู่ทางธ์ุริกิจ ทั�งท่�เปี็นุอุติสาหุ้กริริม่ติ้นุนุำ�า

และปีลายู่นุำ�า เพื่ื�อเพื่ิ�ม่ค้ำวาม่เข้ม่เข็งและศักยู่ภาพื่ในุการิด้ำาเนุินุธ์ุริกิจ ซ์้�งจะนุำาไปีส้่การิพื่ัฒนุาและการิเจริิญเติิบโติอยู่่างยู่ั�งยู่ืนุในุอนุาค้ำติ
ถื้งแม่้ว่าพื่ันุธ์ม่ิติริหุ้ริือเค้ำริือข่ายู่ทางธ์ุริกิจของบริิษััท จะเปี็นุบุค้ำค้ำลท่�อาจม่่ค้ำวาม่ขัด้แยู่้ง แติ่ในุการิทำาริายู่การิริะหุ้ว่างกันุค้ำณะกริริม่การิบริิษััท 

จะพิื่จาริณาถืง้ค้ำวาม่จำาเป็ีนุและค้ำวาม่เหุ้ม่าะสม่ในุการิเข้าทำาสญัญาหุ้รืิอทำาค้ำวาม่ติกลงนุั�นุๆ โด้ยู่ยู้่ด้ถือืปีริะโยู่ชุน์ุของบริษัิัท และผู้้ถ้ือืหุุ้้นุเป็ีนุหุ้ลกั สำาหุ้รัิบ
การิกำาหุ้นุด้ริาค้ำาซ์ื�อขายู่เปี็นุไปีติาม่ปีกติิทางการิค้ำ้า ม่ิได้้กริะทำาเพื่ื�อจำาหุ้นุ่ายู่ถื่ายู่โอนุผู้ลปีริะโยู่ชุนุ์ของบริิษััท ออกไปียู่ังบุค้ำค้ำลท่�อาจม่่ค้ำวาม่ขัด้แยู่้ง

นุอกจากนุ้� บริษัิัทฯ ม่ม่่าติริการิค้ำวบค้ำมุ่ด้แ้ลการิทำาริายู่การิท่�เก่�ยู่วโยู่งกนัุและจำากัด้การิใหุ้้ค้ำวาม่ชุ่วยู่เหุ้ลือทางการิเงนิุกบับริษัิัทท่�ไม่่ใชุ่บริษัิัทยู่อ่ยู่
โด้ยู่การิใหุ้้ก้้ยู่ืม่เงินุหุ้ริือค้ำำ�าปีริะกันุเงินุก้้ติาม่สัด้ส่วนุการิถืือหุุ้้นุท่�เปี็นุไปีติาม่สัญญาริ่วม่ทุนุ

อ่กทั�งบริษัิัทฯ กำาหุ้นุด้ม่าติริฐานุในุการิวดั้ปีริะเม่นิุผู้ลค้ำณุค้ำา่ของการิทำาริายู่การิริะหุ้วา่งกนัุ และการิติดิ้ติาม่วดั้ผู้ลริายู่งานุในุริายู่การิริะหุ้วา่งกนัุ
ใหุ้้ม่่ค้ำวาม่ชุัด้เจนุ ค้ำริบถื้วนุ แม่่นุยู่ำา ริวด้เริ็วม่ากยู่ิ�งข้�นุ
แนวโน้มในกิารทำารายกิารระห้ว่างิกิันในอันาค้ำต

ค้ำณะกริริม่การิบริิษััทติริะหุ้นัุกถื้งค้ำวาม่ริับผู้ิด้ชุอบติ่อหุ้นุ้าท่�ในุฐานุะกริริม่การิบริิษััทม่หุ้าชุนุท่�พื่้งม่่ต่ิอผู้้้ถืือหุุ้้นุ พื่นุักงานุ และผู้้้ม่่ส่วนุได้้เส่ยู่ 
ทุกฝ�ายู่ ภายู่ใติ้หุ้ลักการิกำากับด้้แลกิจการิท่�ด้่ ริายู่การิริะหุ้ว่างกันุของบริิษััทท่�จะเกิด้ในุอนุาค้ำติ เปี็นุริายู่การิท่�ด้ำาเนุินุการิติาม่ปีกติิทางการิค้้ำา โด้ยู่ใชุ้
นุโยู่บายู่ซื์�อขายู่ต่ิอริองกันุติาม่ติลาด้ของธุ์ริกิจ เปี็นุริายู่การิท่�เปี็นุธ์ริริม่ ไม่่ม่่การิถื่ายู่เทผู้ลปีริะโยู่ชุนุ์กลไกริาค้ำาริะหุ้ว่างบริิษััทกับกิจการิหุ้ริือบุค้ำค้ำล 
ท่�เก่�ยู่วข้อง   และเปีิด้เผู้ยู่ข้อม่้ลติาม่หุ้ลักเกณฑ์์ท่�กำาหุ้นุด้ไว้ในุปีริะกาศค้ำณะกริริม่การิกำากับติลาด้ทุนุเริื�อง “หุ้ลักเกณฑ์์ในุการิทำาริายู่การิท่�เก่�ยู่วโยู่งกันุ”

รายการระหว่่างกัน


