
 
 
ที่ (ก) บช.  056/2551 
 

25  มีนาคม  2551 
 

เรื่อง 1.  พิจารณาการทํารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยง   
         2.  ซื้อหุนในบริษัท อินเตอรเนชั่นแนล แลบบอราทอรีส จาํกัด 
เรียน กรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
 ดวยคณะกรรมการบริษัท  ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จาํกัด (มหาชน)  ในการประชุมกรรมการบริษัทครัง้ที่ 
11/2550  เม่ือวันที่ 25 มีนาคม 2551  ไดพิจารณาและมีมติเห็นชอบใหดําเนินการในเรื่องตางๆ ดังนี ้
1.  เห็นควรใหบริษัทฯ ทํารายการเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรพัยไมเกิน 3 ป และรายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ กับ
บุคคลที่เก่ียวโยง ดังนี ้
             1  วัน เดือน ป ที่เกิดรายการ  : ภายในป  2551  
              2  คูกรณีที่เก่ียวของ   : รวม  11 ราย 
 

ลําดับ ช่ือบุคคลที่เกีย่วโยง ลักษณะความสัมพันธ 
  1 บจ. เอช แอนด บี อินเตอรเท็กซ SPI เปนผูถือหุนรายใหญรวมกัน 
  2 บจ. ไหมทอง                          ”  
  3 บจ. ภัทยาอุตสาหกิจ                          ” 
  4 บจ.ไทเกอร ดสิทริบิวชั่น แอนด โลจสิตคิส                          ” 
  5 บจ. ชิเซโด โปรเฟสชั่นแนล                          ” 
  6 บจ. เค. คอมเมอรเชียล แอนด คอนสตรัคชั่น                          ” 
  7 บมจ. สหพฒันาอินเตอรโฮลดิง้ ผูถือหุนรายใหญของ ICC 
  8 บจ. ซิลเวอรเรน ผูถือหุนรายใหญของ บจ. ซิลเวอรเรน เปนกรรมการ ICC 
  9 บจ. สุขทรรศน ผูถือหุนรายใหญของ บจ. สุขทรรศน เปนกรรมการ ICC 
10 บจ. วีระ ลอว ออฟฟส ผูถือหุนรายใหญของ บจ. วีระ ลอว ออฟฟส เปนกรรมการ ICC 
11 บจ. ไอ.ดี.เอฟ. ผูถือหุนรายใหญของ บจ. ไอ.ด.ีเอฟ. เปนกรรมการ ICC  

   
  3  ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ :    การทํารายการเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพยไมเกิน 3 ป  
    และรายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการกับบคุคลที ่
    เก่ียวโยงกัน 
 
          4  รายละเอียดของรายการเชาหรือใหเชาอสงัหาริมทรัพยไมเกิน 3 ป         : 
- คาเชา   :   รวมเปนจํานวนเงินไมเกิน 326 ลานบาท  (ไมเกิน 3% ของ NTA ณ 31 ธันวาคม 2550)  

              รายการ   นโยบายการกาํหนดคาตอบแทน 
    1. คาเชารับ (อสังหาริมทรัพย)  ตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากทําเลที่ตั้ง ลกัษณะสภาพและการ 
   ใชประโยชนของสินทรัพย   
   ทุกบริษัทอายสุญัญาเชา 1 ป 
    2. คาเชาจาย (อสงัหาริมทรัพย)  ตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากทําเลที่ตั้ง ลกัษณะสภาพและการใช  

ประโยชนของสนิทรัพย 
 อายุสญัญาเชา 1 ป 
 5  รายละเอียดของสินทรัพยหรือบริการ         : 
      รวมเปนจํานวนเงินไมเกิน  326  ลานบาท  (ไมเกิน 3% ของ NTA ณ 31 ธันวาคม 2550) 
- สินทรัพย 
   รายการ   นโยบายการกาํหนดคาตอบแทน 

 1. ซื้อเครื่องหมายการคา  40  เครื่องหมาย ตนทุนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาบวกตนทุนดอกเบี้ยที่ผูขายจายไป 
   ระยะเวลา  10  ป  ตั้งแตป 2551 - 2561 นับตั้งแตปที่ซือ้ 
    

 
2/…. 
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- ดานรายจาย   :   

                  รายการ    นโยบายการกาํหนดคาตอบแทน 
 1. คาตกแตงและติดตั้ง ตามรูปแบบ ขนาดพื้นที่ วสัดุ และเทคนิคการตกแตง  
    2. คาที่ปรึกษาธุรกิจ, กฎหมาย ตามลักษณะ ความยากงายของการใหบริการ 
 3.  คากอสรางซอมแซมตึกเกา ตามรูปแบบ ขนาดอาคาร วสัดุ และเทคนคิกอสราง  โดยมีการประมูลราคา 
 
            6  กรรมการที่มีสวนไดเสียหรือกรรมการที่เปนบุคคลที่เก่ียวโยง ไมเขาประชมุและไมมีสทิธิออกเสียง  คือ 
                      1.  นายบุณยสทิธ์ิ   โชควฒันา       3.  นายธรรมรตัน   โชควฒันา 
                       2.  นายบุญเกียรติ   โชควัฒนา         
 
   7  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ   : 

                    เห็นควรอนุมัติใหทํารายการเชาหรือใหเชาอสงัหาริมทรัพยไมเกิน 3 ป และรายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือ
บริการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันตามรายละเอียดขางตน   การทํารายการดังกลาว เปนการทาํรายการตามปกติวิสยัทางธุรกิจ  
มีความสมเหตสุมผลในเรื่องราคา เง่ือนไขอ่ืนที่เก่ียวของ และกอใหเกิดประโยชนตอบริษัท ชวยเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน 
เปนการสงเสรมิและพัฒนาในเชิงธุรกิจซึ่งกันและกัน 

 
  8  ขนาดของรายการ   : 
     เขาขายรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  เรื่องการเปดเผย
ขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบยีนในรายการทีเ่ก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546  ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 21 
กรกฎาคม 2547 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2547  ลงวันที่ 17 กันยายน 2547  ตามขอความในประกาศระบุไวดังนี้  ประเภทรายการ
เชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพยไมเกิน 3 ป และประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการขนาดรายการมากกวา 1 ลานบาท
แตนอยกวา 20 ลานบาท หรือมากกวา 0.03% แตนอยกวา 3% ของ NTA แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา  ซึ่งตองขออนุมัตจิาก
คณะกรรมการบริษัทและเปดเผยขอมูลตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยไมตองขออนุมัติจากผูถือหุน  

 
2.  จากมตทิี่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2549  เม่ือวันที่  25  กรกฎาคม  2549 (และแจงตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2549) เห็นชอบใหบริษัทฯ ซื้อหุนบริษัท อินเตอรเนชั่นแนล แลบบอราทอรสี จํากัด  จาก PIAS 
ARISE CORP.  จํานวน 840,000 หุน  ราคาซือ้หุนละ 237.65 บาท (ราคาตาม BV ณ 31 ธ.ค. 48 = 248.41 บาท หักเงิน
ปนผลป  48  และเงินบําเหน็จกรรมการป 48)   เปนเงิน  199,626,000.-  บาท   แตเน่ืองจาก  PIAS ARISE CORP.  ตดิ
ข้ันตอนการโอนหุนในประเทศญี่ปุน  จึงขอยดืเวลาการขายออกไป 
  บัดน้ี PIAS ARISE CORP. ไดดําเนินการโอนหุนในประเทศญี่ปุนเรียบรอยแลว  โดย PIAS ARISE CORP.  ได
โอนหุนบริษัท อินเตอรเนชั่นแนล แลบบอราทอรสี จํากัด ใหกับ PIAS (H.K.) LIMITED (บริษัทในเครือ) และพรอมที่จะ
โอนขายหุนใหกับบริษัท  ดังนัน้บริษัทฯ จะซือ้หุนบริษัท อินเตอรเนชั่นแนล แลบบอราทอรสี จํากัด  จาก PIAS (H.K.) 
LIMITED จํานวน 840,000 หุน ในราคาหุนละ 217.65 บาท (ราคาตาม BV ณ 31 ธ.ค. 48 = 248.41 บาท หักเงินปนผลป 
48-50  และเงนิบําเหน็จกรรมการป 48  ซึ่งเปนราคาทีต่่ํากวาทีต่กลงกันในครั้งแรก) เปนเงิน 182,826,000.- บาท  โดย
บริษัทฯ เปนผูรบัผิดชอบจายคาภาษีหัก ณ ทีจ่าย จากการซือ้หุนในครั้งนี้ของผูขาย 
 
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
        ขอแสดงความนับถือ   

                                                                                                     
       (นายบุญเกียรติ  โชควฒันา) 

                   กรรมการผูอํานวยการ 


