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รายการระหว่างกัน
 ปี 2552 บริษัทฯ ไม่ได้ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 

เพื่อจัดสรรวงเงินให้กู้และวงเงินค้ำประกันแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 

กับบริษัท แต่จะขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งๆ ไปขึ้นกับขนาดของวงเงิน

 ณ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มียอดเงินให้กู้ และมีภาระค้ำประกัน 

ดังนี้

รายการระหว่างกันปี 2552 ประกอบด้วย
 1. เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

  - รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 12.1 เงินลงทุน 

ระยะยาว - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน หน้า 196-205 ในรายงานประจำปีนี้

 2. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

  - รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 7 เงินให้กู้ยืม 

แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน หน้า 189-191 ในรายงานประจำปีนี้

  บริษัทฯ ให้บริษัท ไหมทอง จำกัด กู้ยืมเงินจำนวน 5 ล้านบาท ณ 

วันกู้อัตราดอกเบี้ย  5% กำหนดระยะเวลา 8 เดือน ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 

2552 ถึงวันที่  30 ธันวาคม 2552 กำหนดชำระคืนเป็นรายเดือน รวม 5 

เดือนๆ ละ 1 ล้านบาท ตั้งแต่เดือนสิงหาคม - ธันวาคม  2552

  ณ 31 ธันวาคม 2552 บริษัท ไหมทอง จำกัด ชำระคืนเงินกู้ครบถ้วน 

ตามกำหนด จำนวน 5 ล้านบาท

 3. เงินให้กู้ยืมระยะยาว

  - รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 9 เงินให้กู้ยืม  

ระยะยาว หน้า 192-193 ในรายงานประจำปีนี้

  เหตุผลและความจำเป็นในการให้กู้ยืมเงิน

  1. เพิ่มช่องทางแหล่งเงินกู้ให้ผู้กู้

  2. เพื่อแก้ปัญหาและเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินกิจการของผู้กู้

  3. ผู้กู้มีความสัมพันธ์กับบริษัท และบริษัทในเครือสหพัฒน์ ด้าน 

   SUPPLY CHAIN, STRATEGIC ALLIANCE และอื่นๆ

Related Transactions
 In 2009, the Company has not sought for an approval from the 

General Shareowners’ meeting to allocate the loan and guarantee to 

the related parties. In stead an approval shall be submitted to the 

Board of Director’s Meeting or Shareowners’ Meeting from time to 

time depending on the amount of the transaction

 As of December 31,2009, followings are  total amount of  loans 

and provided guarantee:

Related transactions in 2009 comprise of
 1. Investment in related companies

  - Details as per Notes to Financial Statements No. 12.1 Long 

term investment-related parties page 196-205 of this Annual Report.

 2. Short term loan to related companies

  - Details as per Notes to Financial Statements No. 7 Loan to 

related companies page 189-191 of this Annual Report.

  The Company has given a loan totalling Baht 5 million to 

Thai Itokin Co.,Ltd. at interest rate 5% as of the lending date for 

a period of 8 months starting from April 22 - December 30, 2009. 

Payment shall be made in 5 installments at Baht one million per each 

installment, starting from August-December, 2009. shall be made by 

monthly installment at Baht 1 million per installment.

  As of December 31, 2009 Thai Itokin Co.,Ltd. has paid back 

the loan at full amount totalling Baht 5 million. 

 3. Long term loan

  - Details as per Notes to Financial Statements No. 9 Long  

term loan page 192-193 of this Annual Report.

  Reasons and necessities of providing loan :

  1. To increase the channels of credit sources to corporate  

   borrowers.

  2. To help solve the problems of the corporate borrowers  

   businesses and to increase their liquidity.

  3. The corporate borrowers are well-related with the company  

   and the Saha Group of Companies in supply chain, strategic  

   alliance and so forth.

ประเภทกิจการ
Type of business

เงินให้กู้/Loans ภาระค้ำประกัน/Provided guarantee 

จำนวนราย
Number of 
Companies

ล้านบาท
Millions Baht

อัตราการคิด 
ค่าธรรมเนียมต่อปี
Rate of guarantee 

annual fee

จำนวนราย
Number of 
Companies

ล้านบาท
Millions Baht 

บริษัทที่มีธุรกิจต่อกัน 3 159.891 0.75 9 150.220

Business-related companies

บริษัทร่วมทุน           1 24.000 0.75 1 2.000

Joint - ventured companies

รวม/Total 4 183.891 10 152.220

Related Transactions
รายการระหว่างกัน
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	 	 4.	บริษัทผู้กู้ยืมเงินมีหลักประกันและ/หรือมีผู้ค้ำประกัน

	 	 5.	ดอกเบี้ยที่ได้รับสูงกว่าเงินฝากในตลาด

	 4.	รายการกิจการค้าระหว่างกัน

	 	 -	 รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน		ข้อ	25.1	กิจการที่

มีรายการค้าระหว่างกัน	หน้า	214-219	ในรายงานประจำปีนี้		 	 	

 

  

ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทที่ทำรายการ

 4. The	corporate	borrowers	have	collateral	and	/or	guarantors.

 5. Interest	rates	are	higher	than	the	institutional	market	rates.

4. Transactions of Business-related companies

 -	 Details	 as	 per	 Notes	 to	 Financial	 Statements	 No.	 25.1	

Transactions	 of	 Business-related	 companies	 page	 214-219	 of	 this	

Annual	Report.

Type	of	relationship	with	the	transactioned	companies

ลักษณะความสัมพันธ์ ชื่อบริษัท Name Relationship

1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ	ICC บมจ.	สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง Saha	pathana	Interholding	Plc. 1. ICC’s		major	shareowner	

2. กรรมการผู้จัดการของบริษัทที่ทำ บจ.	ไทยอรุซ Thai	Arusu		Co.,Ltd. 2. M.D.	of	the	transactioned	company

   รายการเป็นผู้บริหารของ		ICC    is	ICC’s	executive

3. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทที่ทำ 1. บจ.	อินเตอร์เนชั่นแนล	 1. International	Commercial 3. The	transactioned	companies’	

รายการเป็นกรรมการของ		ICC คอมเมอร์เชียลโคออร์ดิเนชั่น Coordination	Co.,Ltd. major	shareowners	are	ICC’s	

2. บจ.	ไข่	ไอ.ที.	เซอร์วิส 2. Kai	I.T.	Service	Co.,Ltd. directors 

3. บจ.	แคน 3. Can		Co.,Ltd.

4. บจ.	ซันแอนด์แซนด์ 4. Sun	and	Sand	Co.,Ltd.

5. บจ.	ซิลเวอร์เรน 5. Silver	Rain	Co.,Ltd.

6. บจ.	ปากน้ำโพวัฒนา 6. Paknumpo	Wattana	Co.,Ltd.

7. บจ.	มหาราชพฤกษ์ 7. Matarachapreuk	Co.,Ltd.

8. บจ.	อินเตอร์เซ้าท์ 8. Intersouth		Co.,Ltd.

9. บจ.	อินทนิลเชียงใหม่ 9. Intanin	Chiangmai	Co.,Ltd.

10. บจ.	อีสเทิร์น	ไอ.ซี.ซี. 10. Eastern	I.C.C.		Co.,Ltd.

11. บจ.	ไอ.ดี.เอฟ 11. I.D.F		Co.,Ltd.

12. บจ.	วีระ	ลอว์	ออฟฟิส 12. Vira	Law	Office		Co.,Ltd.

4. มี	SPI	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน ทุกบริษัทที่ทำรายการค้าระหว่างกัน Every	transactioned	companies	 4. SPI		is	a	co-major	shareowner.

   ยกเว้น	14	บริษัทข้างต้น except	the	above	14.    

	 นโยบายในการกำหนดราคารายการค้าระหว่างกัน	:	
เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ	เป็นราคาเดียวกับที่ทำกับบุคคล	ภายนอก		
และเป็นราคาตลาด

รายการ นโยบายกำหนดราคา

ซื้อเครื่องหมายการค้า ต้นทุนการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าบวกต้นทุนดอกเบี้ยที่ผู้ขาย	
จ่ายไปนับตั้งแต่ปีที่ซื้อ

ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์		รับ/จ่าย ตามราคาตลาดโดยพิจารณาจากทำเล 
ที่ตั้ง	ลักษณะสภาพและการใช้ประโยชน์ 
ของสินทรัพย์

ค่าลิขสิทธิ์รับ อัตราร้อยละของยอดขายสุทธิจาก		
โรงงาน

	 Pricing	policy	for	related	business	:	
It	is	in	compliance	with	normal	trade	condition	which	is	the	market	price 
and	the	same	price	as	dealt	with	other	persons.

Description Remuneration Policy

Acquisition	of	the	trade	mark Cost	 of	 trade	 mark	 registration	
plus	interest	cost	incurred	by	the	
buyer	since	the	acquisition	year

Immovable	property	rental	income/
expense	

depending	 on	 the	 market	 price	
by consideration	on	the	location,	
condition and	benefits	generated	
by	the	use	of	property

Loyalty	income	Business at	 percentage	 of	 net	 factory	
sales 

Related Transactions
รายการระหว่างกัน

ปรัชญา	ดร.เทียม	โชควัฒนา	:
คนที่ชอบโยนความผิดให้ผู้อื่น	เป็นคนที่ยากจะพัฒนาให้ดีได้

Dr.Thiam	Chokwatana’s	Philosophy	:
It’s	hard	to	cultivate	a	person	who	always		puts	the		blame	on	others.

53-03-086_223-229=1C_new30_B.indd   224 3/30/2010   10:59:59 AM



225ANNUAL REPORT 2009
รายงานประจำปี 2552

เราสรรสร้างความสุขและความสวยงามเพื่อปวงชน
We make people happy and beautiful

ค่าที่ปรึกษา  รับ/จ่าย ตามลักษณะความยากง่ายของการให้
บริการ

ค่าบริหารสต็อค ตามจำนวนชิ้นการจัดสินค้า ตาม 
record การคีย์เอกสาร และจำนวน 
กล่องในการส่ง และรับคืนสินค้า

ค่าขนส่ง ตามปริมาตรหรือปริมาณ และระยะ 
ทางขนส่ง  โดยมีการเปรียบเทียบราคา 
กับบริษัทขนส่งอื่น

ค่าตกแต่ง  และติดตั้ง ตามรูปแบบ ขนาดอาคาร วัสดุและ 
เทคนิคการตกแต่ง

ค่าโฆษณา ตามราคาตลาด โดยค่าบริการที่เรียก 
เก็บ ไม่เกินอัตราค่าบริการที่กำหนด
โดยธุรกิจโฆษณา

ค่าอุปกรณ์ตั้งโชว์

ค่าใช้จ่ายคอมพิวเตอร์

ค่าภาชนะหีบห่อ

ค่าซื้อคอมพิวเตอร์

และอุปกรณ์

สินค้าของแถม

Consultancy income/expense depending on complexity level of 
such service provided 

Inventory management fee Number of Item pick-up, registering 
record and number of boxes in 
transporting goods and goods 
return

Transportation charge  depending on the volume or 
number and distance of goods 
transported, compared with other 
transport companies’ charge  

Interior design & 
installation expenses

depending on the design, building 
size, construction materials and 
design technique

Advertising expenses depending on market price and 
the service charge must not 
be higher than the rate set by 
advertising business  

Display equipment

Computer  expenses

Packaging

Purchase of computers  

and accessories

Gift - away items

ตามราคาตลาด depending on the market price

รายการเกี่ยวโยงที่เกิดขึ้นในปี  2552   
 1. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2551 เมื่อวันที่ 24 

มีนาคม 2552 กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย 4 ท่าน เห็นควรให้ 

บริษัท ไหมทอง จำกัด กู้ยืมเงินจำนวน 5,000,000.- บาท อัตราดอกเบี้ย 

5.00%   โดยมีเงื่อนไข   

  1. ใบหุ้นบริษัท โทเทิลเวย์ อิมเมจ จำกัด ที่บริษัท ไหมทอง จำกัด  

   ถือหุ้นอยู่เป็นหลักค้ำประกัน 

   - เป็นเงิน  5,000,000.- บาท  ในราคา PAR 

   - เป็นเงิน 16,752,500.- บาท ในราคา BV. ณ วันที่ 31 ธ.ค.  

    2551 

  2. อัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงคิดไม่เกินอัตราดอกเบี้ย MOR ของ  

   ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

  3. จ่ายชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน

  4. ผ่อนชำระคืนเงินกู้ทุกเดือน @ 1,000,000.- บาท 

   เริ่มชำระงวดแรก เดือนสิงหาคม  2552 

Related transaction in 2009
 1. According to the Board of Directors’ Meeting #12/2551 held 

on March 24,2009 to which four members of Audit Committee 

attended,a resolution was passed to allow the company to provide 

loan amounting Baht 5,000,000.- to Thai itokin Co.,Ltd. at 5% interest 

rate with following conditions :      

  1. Share certificate of Total Way Image Co.,Ltd. owned by  

   Thai Itokin to be used as guarantee.   

   -  At par value Baht   5,000,000.-    

   -  At BV as of Dec.31, 2008  Baht 16,752,500.-   

  2. Any possible changing interest rate shall not exceed MOR  

   of Siam Commercial Plc.   

  3. Payment of interest shall be made by the end of every month 

  4. Payment of capital shall be made by installment at Baht  

   1,000,000.- per month. First installment started in August  

   2009.   

Related Transactions
รายการระหว่างกัน
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ลำดับ ชื่อบุคคลที่เกี่ยวโยง ลักษณะความสัมพันธ์ Relationship Name of Related Parties No.

 1 บจ. เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน SPI  is a co-major shareowner. H & B Intertex Co.,Ltd.  1 

 2 บจ. ไหมทอง ” ” Thai Itokin Co.,Ltd.  2 

 3 บจ. ภัทยาอุตสาหกิจ ” ” Pattaya Manufacturing  3 

Co.,Ltd.

 4 บจ. ไทเกอร์  ดิสทริบิวชั่น ” ” Tiger Distribution &  4 

แอนด์ โลจิสติคส์ Logistics Co.,Ltd.

 5 บจ. เค. คอมเมอร์เชียล ” ” K. Commercial and  5 

แอนด์ คอนสตรัคชั่น Construction  Co.,Ltd.

 6 บจ. ซิเซโด้ โปรเฟสชั่นแนล ” ” Shiseido  Professional  6 

(Thailand) Co.,Ltd.

 7 บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ  ICC ICC’s  major shareowner Saha pathana Inter-holding Plc.  7 

 8 บจ. ซิลเวอร์เรน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ   Its major  shareowner is Silver Rain Co.,Ltd.  8 

บจ.ซิลเวอร์เรน เป็นกรรมการ ICC ICC’s director.

 9 บจ. สุขทรรศน์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ  ” Sukhatasana Co.,Ltd.  9 

บจ.สุขทรรศน์ เป็นกรรมการ ICC

 10 บจ. วีระ ลอว์ ออฟฟิส ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บจ. วีระ ลอว์ ” Vira Law Office Co.,Ltd.  10 

ออฟฟิส  เป็นกรรมการ ICC

 11 บจ. ไทยอรุซ กรรมการผู้จัดการของ บจ. M.D. of  Thai Arusu is Thai Arusu Co.,Ltd.  11 

ไทยอรุซ เป็นผู้บริหาร ICC ICC’s executive.

  ในวาระนี้ นายมนู ลีลานุวัฒน์ กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิ

ออกเสียงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้อนุมัติการทำรายการ   

 

 2. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2551 เมื่อวันที่ 24 

มีนาคม 2552 กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย 4 ท่าน เห็นควรให้ 

บริษัทฯ ทำรายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และรายการ 

เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง ดังนี้   

   

   

  To this agenda, Mr. Manu Leelanuwatana. who was director 

with gain and loss and not being entitled to vote, had neither attended 

the meeting nor given any approval to the transaction.   

   

 2. According to the Board of  Directors’ Meeting #12/2551 held 

on March 24, 2009 to which 4 members of the Audit Committee 

attended, a resolution was passed to allow the company to conduct 

renting or giving rent on immovable assets within the period of not 

more than 3 years, as well as conducting on the asset or service 

transaction with related parties as following details :

 -  ค่าเช่า : รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 333 ล้านบาท หรือ ไม่เกิน 3%   

  ของ NTA  แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า   

  1. ค่าเช่ารับ (อสังหาริมทรัพย์) อายุสัญญาเช่า 1 ปี

   เกิดจริง ปี 2552 = 31,686,215.- บาท

  2. ค่าเช่าจ่าย (อสังหาริมทรัพย์) อายุสัญญาเช่า 1 ปี

   เกิดจริง ปี 2552 = 4,080,000.- บาท

     รวม  35,766,215.- บาท

 - Rental : Total amount not exceeding Baht 333 million or not   

  more than 3% of NTA, whichever is higher  

  1. Rental income (immovable property) with one - year agreement 

   period, the actual amount 

   in 2009 = 31,686,215. - Baht

  2. Rental expense (immovable property) with one - year   

   agreement period,  the  actual  amount 

   in 2009 = 4,080,000. - Baht 

    Total   35,766,215. - บาท

Related Transactions
รายการระหว่างกัน

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา :
อยากเจริญก้าวหน้า ต้องทำตัวเหมือนคนกำลังขึ้นเขา

Dr.Thiam Chokwatana’s Philosophy :
If you want to prosper, you must act like an uphill trekker.
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 - ด้านรายรับ : รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 333 ล้านบาท หรือ ไม่เกิน   

  3 % ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

  1. ค่าลิขสิทธิ์รับ อายุสัญญา 3 ปี ตั้งแต่ 2550 - 2552

   เกิดจริง  ปี  2550 = 16,269,994.- บาท

   เกิดจริง  ปี  2551 = 17,184,804.- บาท

   เกิดจริง  ปี  2552 = 16,261,138.- บาท

     รวม  49,715,936.- บาท

 - ด้านรายจ่าย : รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 333 ล้านบาท หรือ ไม่เกิน  

  3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ประกอบด้วย

  1.  ค่าตกแต่งและติดตั้ง 

  2.  ค่าที่ปรึกษาธุรกิจ และกฎหมาย

  3.  ค่าก่อสร้างซ่อมแซมตึกเก่า

  ปี 2552 รายจ่ายเกิดจริงรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70,003,389.- บาท  

  ในวาระนี้ นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา นายบุญเกียรติ โชควัฒนา 

นายมนู ลีลานุวัฒน์ และนายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการที่มีส่วนได้เสีย 

และไม่มีสิทธิออกเสียง ไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้อนุมัติการทำรายการ  

 

 3. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 24  

พฤศจิกายน 2552 กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย 4 ท่าน เห็นควร 

ให้บริษัทฯ สละสิทธิหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท กิ่วไป้ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 

84,000 หุ้น ราคาซื้อหุ้นละ 100.- บาท เป็นเงิน 8,400,000.- บาท ให้กับ 

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด

- สัดส่วนของหุ้นที่ถือก่อนเพิ่มทุน : 280,000 หุ้น = 14.00 % ของทุน  

 จดทะเบียนเดิม

- สัดส่วนของหุ้นที่ถือหลังเพิ่มทุน : 280,000 หุ้น = 10.77 % ของทุน  

 จดทะเบียนใหม่   

วัตถุประสงค์ในการทำรายการ  

 1. ลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท

 2. บริษัท กิ่วไป้ (ประเทศไทย) จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อขยาย 

  โรงงานและฐานการผลิต ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก คาดว่าต้องใช้ 

  เวลานานในการทำให้มีผลกำไร 

 3. เปิดโอกาสให้บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด ที่ดูแล 

  บริษัท กิ่วไป้ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ลงทุนเพื่อบริหารให้เกิดผล 

  กำไรโดยเร็ว 

  ในวาระนี้ นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา 

และนางจินตนา เฉลิมชัยกิจ กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียง 

ไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้อนุมัติการทำรายการ   

   

   

 - Revenue : Total amount not exceeding Baht 333 million or   

  not more then 3%  of  NTA  whichever is higher.   

  1. Loyalty income with three-year agreement period starting 

   2007 to 2009,

   the actual  amount in 2007 = 16,269,994.- Baht 

   the actual  amount in 2008 = 17,184,804.- Baht

   the actual  amount in 2009 = 16,261,138.- Baht

     Total  49,715,936.- Baht 

 -   Expenses : Total amount not exceeding Baht 333 million or   

  not more than 3% of NTA, whichever is higher, consist of :  

  1. Interior design & installation expenses  

  2. Business and legal consultant fee  

  3. Construction and renovation of the old building  

  In 2009, the actual expenses amounted at Baht 70,003,389.- 

  To this agenda, Mr. Boonsithi Chokwatana, Mr. Boonkiet 

Chokwatana, Mr. Manu Leelanuwatana and Mr. Thamarat  Chokwatana 

who were directors with gain and loss, not being entitled to vote, had 

neither attended the meeting nor given any approval to the transaction.

 3. According to the Board of Directors’ Meeting # 7/2552 held on 

November 24,2009 to which four members of the Audit Committee 

attended, a resolution was passed to repeal the right of investment in 

the new capital shares of Kewpie (Thailand) Co.,Ltd. for the amount 

of 84,000 shares at the price Baht 100.- per share totalling Baht 

8,400,000 and to give this right to International Laboratories Corp. 

Ltd.

- Proportion of shares before share increase : 280,000 shares =  

 14.00 % of former registered capital

- Proportion of shares after share increase : 280,000 shares =  

 10.77 % of new registered capital   

Purpose of transaction :

 1. To decrease ratio of  share owning in the non-business related  

  companies.

 2. Kewpie’s capital increase is aimed to expand its factory and  

  production base, so heavy investment is needed and its  

  operational profit is expected to gain in quite a long time. 

 3. To provide an opportunity to International Laboratories Corp.Ltd., 

  Kewpie’s supervising company, to invest in this company and  

  manage for rapid operational profit. 

  To this agenda, Mr. Boonsithi Chokwatana, Mr. Thamarat 

Chokwatana and Mrs. Chintana Chalermchaikit who were directors 

with gain and loss, and not being entitled to vote, had neither attended  

the meeting nor given any approval to the transaction.   

 

Related Transactions
รายการระหว่างกัน
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มาตรการในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน
	 1.	บริษัทฯ	 มีคณะกรรมการ	 3	 ชุด	 ในการพิจารณารายการระหว่างกัน	

(การให้กู้	ค้ำประกัน	การลงทุน	รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน	

3	ปี	และรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ)	 	 	 	

	 	 1.	คณะกรรมการตรวจสอบ

	 	 2.	คณะกรรมการบริหาร	และ

	 	 3.	คณะกรรมการบริษัท

  โดยทุกครั้งคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ตรวจสอบ	วินิจฉัยสรุปผล 

เรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ในแต่ละรายการ	และส่งเรื่องให้คณะกรรม-

การบริหารและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาในเรื่องความเสี่ยงทางธุรกิจ

	 	 ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	 กรรมการที่มีส่วนได้เสียใน	

รายการดังกล่าวไม่ได้อยู่ในห้องประชุม	และไม่มีส่วนในการอนุมัติการทำรายการ

 2. คณะกรรมการบริษัท	พิจารณาอนุมัติหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถทำ

ธุรกรรมท่ีเป็นรายการธุรกิจปกติ	 หรือสนับสนุนธุรกิจปกติท่ีมีข้อตกลงทางการค้า 

ที่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับ 

คู่สัญญาท่ัวไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าท่ีปราศจาก

อิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

	 	 โดยขออนุมัติหลักการทุกปี	 และสรุปผลรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น	

ในปีท่ีผ่านมา	 ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท	 เพ่ือให้ม่ันใจว่าการทำรายการ

สมเหตุสมผลเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท	พร้อมทั้งเปิดเผยรายละเอียด	ชนิด	

มูลค่า	ของรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินทุกไตรมาส

   

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา	 	 	
	 1.	ผลประโยชน์ที่บริษัท	 และ/หรือ	 บริษัทในเครือจะได้รับจากการเข้าทำ 

	 	 รายการทั้งในด้านดอกเบี้ย	เงินปันผลรับ	รวมทั้งกิจกรรม	และธุรกรรม 

	 	 การค้ารวมถึงธุรกิจการค้าต่อเนื่อง

	 2.	หลักประกันที่บริษัทควรต้องมีหรือได้รับจากการทำรายการ	

	 3.	ความแข็งแกร่งของผู้กู้	 ตลอดจนความสามารถในการจ่ายคืนเงินต้น 

	 	 และดอกเบี้ยภายในเวลาที่กำหนด	

	 4.	 โอกาสในการทำธุรกิจของบริษัทที่กู้เงิน	ค้ำประกัน	และลงทุน	

	 5.	ความสามารถของผู้บริหารของบริษัทที่กู้เงิน	ค้ำประกัน	และลงทุน	

 6. รวมตลอดถึงมาตรการในการติดตามตรวจสอบธุรกรรมในบริษัท	ท่ีกู้เงิน 

	 	 ค้ำประกัน	และลงทุน	และการรายงานข้อมูลตัวเลข	เพื่อรับทราบความ	 

	 	 เป็นไปในบริษัทดังกล่าว	

Criteria	for	Approval	of	Related	Transaction
 1. All related transactions (loan, guarantee, investment, details of 

rental	or	leasing	of	immovable	properties	not	exceeding	3	years	and	

details	of	assets	or	services)	must	be	approved	by	following	three	

boards:    

	 	 1.	The	Audit	Committee	

	 	 2.	The	Executive	Board,	and	

	 	 3.	The	Board	of	Directors	

	 	 In	every	instance,	Audit	Committee	shall	audit,	scrutinize	and	

make	 a	 summary	 of	 any	 conflict	 of	 interest	 in	 each	 transaction	

for	submission	to	Executive	Board	and	Board	of		Directors	for	the	

judgement in relation to business risk

	 	 In	the	Board	of	Directors’	Meeting,	directors	with	gain	and	loss	

and	not	being	entitled	to	vote,	had	not	participated	in	the	meeting	

without	giving	any	approval	to	the	transaction

	 2.	The	 Board	 of	 Directors	 has	 approved	 in	 principle	 to	 allow	

the	 management	 to	 manage	 all	 normal	 business	 transactions	 or	

the	transactions	that	support	the	normal	business	with	normal	trade	

agreement	 made	 between	 normal	 counterparties	 having	 no	 trade	

power	influenced	by	being	in	the	capacities	as	directors	,	executives	

or relevant persons.

	 	 The	 approval	 in	 principle	 shall	 be	 conducted	 annually	 and	

the	 report	 on	 related	 transactions	 arising	 during	 the	 year	 shall	 be	

presented	to	the	Board	of	Directors	to	ensure	the	reasonableness	of	

those	related	transaction	by	revealing	the	details,	types	and	values	of	

related	transactions	in	the	remark	of	financial	statement	quarterly.	 	

  

Criteria	for	Approval		 	 	 	
	 1.	Benefits	 that	 may	 occur	 to	 the	 company	 and/or	 affiliated	 

	 	 companies	in		interest,	dividend,	trade	activity	and	transaction,	 

  including ongoing  trade.  

	 2.	Security	that	the	company	should	hold	or	receive	from	the	said	 

  transaction.  

	 3.	The	borrower’s	strength,	as	well	as	the	ability	to	pay	back	the	 

  capital  and interest in due time.  

	 4.	Business	 prospective	 of	 the	 borrowing,	 guaranteeing	 and	 

	 	 investing	company.	 	

	 5.	The	capability	of	 	CEO	of	 the	borrowing,	 guaranteeing	and	 

	 	 investing	company.	 	

	 6.	Criteria	 in	 monitoring	 and	 checking	 transaction	 and	 getting	 

	 	 statistic	report		in		the	borrowing,	guaranteeing	and	investing	 

	 	 company	to	perceive	its	status.						 	

Related Transactions
รายการระหว่างกัน

ปรัชญา	ดร.เทียม	โชควัฒนา	:
ผลักน้ำออกไป	น้ำไหลเข้ามา	วักน้ำเข้ามา	น้ำไหลออกไป

Dr.Thiam	Chokwatana’s	Philosophy	:
When	you	push	water	away,	it	keeps	flowing	back	in.	When	you	paddle	it	in,	it	keeps	
flowing	away.
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แนวโน้มในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต
 รายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคตจะเป็นรายการที่ดำเนินการตาม 

ปกติทางการค้า โดยใช้นโยบายซื้อขายต่อรองกันตามกลไกราคาตลาดของ 

ธุรกิจ เป็นรายการที่เป็นธรรม ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ ระหว่างบริษัทกับ

กิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

 นอกจากนี้ บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมดูแลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

และจำกัดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยโดย 

การให้กู้ยืมเงินหรือค้ำประกันเงินกู้ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นไปตามสัญญา 

ร่วมทุน

 อีกทั้งบริษัทฯ กำหนดมาตรฐานในการวัดประเมินผลคุณค่าของการทำ 

รายการระหว่างกัน และการติดตามวัดผลรายงาน ในรายการระหว่างกันให้มี 

ความชัดเจน  ครบถ้วน  แม่นยำ  รวดเร็วมากยิ่งขึ้น   

Future Trend in Related Transaction    

 The prospect of related transaction will likely be undertaken in 

regular trade based on the normal trading policy of price mechanism. 

The transactions must be fair and irrelevant to the transfer of interests 

between the Company and business or other relevant persons.

 Furthermore, the Company has the measure to control the related 

transaction and limit financial assistance for nonsubsidiary company. 

Giving loan or guarantee shall be done according to shareowning 

proportion in compliance with joint - venture agreement.

 The Company needs certain criteria in assessing, monitoring, 

evaluating and reporting on the related transaction with more clarity, 

thoroughness, accuracy and speed.    

Related Transactions
รายการระหว่างกัน
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