
 
 
ที่ (ก) บช.  074/2551 
 

10  เมษายน  2551 
 

เรื่อง ลงทุนในบริษัท เอราวัณสิ่งทอ จํากัด  และใหบริษัท เอราวัณสิ่งทอ จาํกัด กูยืมเงิน   
เรียน กรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

 ดวยคณะกรรมการบริษัท  ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จาํกัด (มหาชน)  ในการประชุมกรรมการบริษัทครัง้ที่ 
12/2550  เม่ือวันที่  10  เมษายน  2551  ไดพิจารณาและมีมติเห็นชอบใหบริษัทฯ ซื้อหุนในบริษัท เอราวัณสิ่งทอ  
จํากัด จํานวน 94,551 หุน  ราคาซื้อหุนละ 99.701356 บาท  เปนเงิน 9,426,862.91 บาท  จาก Marubeni 
Corporation  และจากการเขาลงทุนในบริษัท เอราวัณสิ่งทอ จํากัด บริษัทฯ ตองใหบริษัท เอราวัณสิ่งทอ จํากัด  กูยืม
เงิน  ตามสัดสวนการลงทุน  ตามภาระสัญญาซื้อขายหุนฉบับลงวันที่  18  เมษายน  2551   ดังรายละเอียด 
 1.  ซื้อหุนในบริษัท เอราวัณสิง่ทอ จํากัด 

   1.  วัน เดือน ป ที่เกิดรายการ  :   ภายในเมษายน 2551                                                      
           2.  คูสญัญาที่เก่ียวของ  : 

  ชื่อ     ความสัมพันธกับบริษัทจดทะเบียน 
                 ผูซื้อ   : บมจ. ไอ.ซ.ีซี. อินเตอรเนชั่นแนล  :      - ไมมี - 

 ผูขาย  : Marubeni Corporation 
 3.  ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 
  - ประเภทรายการ    : ไมเขาขายรายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน 

    - ขนาดรายการ    : ไมเขาหลักเกณฑการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย 
     ของบริษัทจดทะเบียน 

 - เกณฑที่ใชในการพิจารณาขนาดของรายการ : ตามมูลคาของสินทรัพยที่มีตัวตนสทุธิของบรษัิททีซ่ื้อ 
      เทียบกับมูลคาของสินทรัพยทีมี่ตัวตนสทุธิของ ICC 
       ไดคาสูงสดุเทากับรอยละ 0.47 
 4.  รายละเอียดของสินทรัพยที่ซื้อ  :  
    หุนสามญับริษัท เอราวัณสิ่งทอ จํากัด 

 - ลักษณะการดาํเนินธุรกิจ  :   ผลติเสนดายและทอผา ประเภท ฝาย โพลีเอสเตอร  T/C 
 - ทุนจดทะเบียน  :   72,731,800.- บาท แบงเปน 727,318 หุน ราคา  
     Par 100.- บาท Book Value  ณ  31  ธันวาคม  2550 
     =  544.566  บาท 
 - จํานวนหุนที่ซื้อ  :   94,551 หุน 
 - ราคาซื้อตอหุน  :   99.701356 บาท 
 - สัดสวนของหุนที่ถือกอนการซือ้  :         - 
 - สัดสวนของหุนที่ถือหลังการซือ้  :   94,551 หุน    =  13.00%  ของทุนจดทะเบยีน  

 5.  มูลคารวมของสิง่ตอบแทน  : 
  หุนสามญับริษัท  เอราวัณสิ่งทอ จํากัด  จํานวน  94,551  หุน  ราคาซื้อหุนละ  99.701356  บาท   
  (ราคา Par @ 100.- บาท Book Value ณ  31  ธันวาคม  2550 = 544.566 บาท)  
 6. วัตถุประสงคในการซื้อ  : 1. ชวยเสริมสรางความแตกตาง  และเพิ่มมูลคาสินคาของบริษัทฯ ใหมีศักยภาพ
      การแขงขันในตลาดเพิ่มมากขึน้  และทาํใหเกิดการครบวงจร Supply chain  
      ของสินคาสําเรจ็รูป ของในเครอืสหพฒัน 
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2. บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จํากัด มีที่ดินจํานวน 123 ไร  2 งาน  93 ตารางวา 
  มูลคา 590 ลานบาท จากการประเมินของบรษัิท ไนทแฟรงค ชารเตอร  
 (ประเทศไทย) จํากัด  ณ เดือน ก.พ. 51 
3. บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จาํกัด มีทรัพยสินที่เปน  อาคาร ครุภัณฑ เครื่องจักร 
 รวมมูลคา 1,212 ลานบาท  จากการประเมินของบริษัท เบล เซอรเวย จํากัด 
 ณ เดือน ต.ค. 50 
4. ซื้อหุนบริษัท เอราวัณสิ่งทอ จํากัด ดวยราคา 99.701356  บาทตอหุน จาก 
 BV  544.566 บาทตอหุน 
5. ผลตอบแทนในรูปของเงินปนผล 

 7. โครงสรางการถอืหุนหลังการซือ้หุน                        :    
                                   ช่ือ                                        % การถอืหุน 
  1.  บมจ. ไอ.ซ.ีซี. อินเตอรเนชั่นแนล           13.00 
  2.  เครือสหพัฒน           63.42 
  3. ผูถือหุนรายยอย (นิติบุคคลและบคุคลธรรมดา)         23.58 
                                             รวม                               100.00 

 
 2. ใหบริษัท เอราวัณสิ่งทอ จาํกัด กูยืมเงิน 
  1. วัน เดือน ป ที่เกิดรายการ       :      ภายในเดอืนพฤษภาคม 2551 
 2.  คูกรณีที่เก่ียวของ 
    ผูใหกู  :      บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล 
               ผูกู            :  บจ. เอราวัณสิ่งทอ  
  ลักษณะความสมัพันธ      :      หลังจากเครือสหพัฒน  เขาเปนผูถือหุนของบจ. เอราวัณสิ่งทอ  
     บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล และบจ. เอราวัณสิ่งทอ  
     มีบมจ. สหพฒันาอินเตอรโฮลดิ้ง  เปนผูถือหุนรายใหญรวมกัน 
     โดยบมจ. สหพฒันาอินเตอรโฮลดิ้ง  ถือหุนบมจ. ไอ.ซี.ซี.  
     อินเตอรเนชั่นแนล = 22.07%  และถือหุนบจ. เอราวัณสิ่งทอ  
     = 13.00% 
  3. ลักษณะโดยทัว่ไปของรายการ    
   - ประเภทรายการ :  ใหความชวยเหลือทางการเงินแกบุคคลที่เก่ียวโยงกัน 

 - ขนาดรายการ   : เขาขายรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย  เรื่อง  การเปดเผยขอมูลและ
การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยง  
พ.ศ. 2546   ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 
2547 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 17 กันยายน 2547 
ประเภทรายการใหความชวยเหลือทางการเงนิ เปนการให
ความชวยเหลือทางการเงินตามสัดสวนการลงทุน  ซึ่งตองขอ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปดเผยขอมูลตอตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยไมตองขออนุมัติจากที่
ประชมุผูถือหุน 
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  4.  รายละเอียดของรายการ   
  -  ชื่อบริษัททีใ่หความชวยเหลือ : บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จาํกัด 
       ทางการเงิน 
  -  มูลคารวมของการใหกู : 255,150,000.- บาท   
  -  อัตราดอกเบี้ย  : 5.50% 
  -  การชําระคืนเงินกู : ชําระคืนเมื่อทวงถาม    
  5.  วัตถุประสงคในการทํารายการ : 1. เพ่ือปฏิบัติตามภาระสญัญาซื้อขายหุนฉบับลงวันที่  18  
         เมษายน  2551   

2. เปนการสนับสนุนกิจการที่บรษัิทรวมลงทุน 
3. เพ่ือประโยชนในดานดอกเบี้ยรบั 

       6.  ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการตรวจสอบ      : 
   เห็นควรอนุมัติใหกูยืมเงินตามรายละเอียดขางตน เพ่ือปฏิบัตติามภาระสัญญาซื้อขายหุน  สงเสริม 
   และสนับสนุนทางดานการเงินใหบริษัทในเครอืมีความแข็งแรง  สามารถที่จะดําเนินธุรกิจตามแผน 
   งานที่ไดวางไว  อีกทั้งเปนประโยชนในการบรหิารเงินของบรษัิท 

 
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
        ขอแสดงความนับถือ 

                                                                                                     
       (นายบุญเกียรติ  โชควฒันา) 

                  กรรมการผูอํานวยการ 


