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ท่ี ทบ.  024/2553

9  กรกฎาคม  2553

เรื่อง 1.  ซ้ือหุนในบริษัท  เวิลดคลาส เรนท อะคาร จํากัด
2.  สละสิทธิลงทุนเพิ่มในบริษัท สยาม ดีซีเอ็ม จํากัด

เรียน กรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ดวยคณะกรรมการบริหารบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน)  ในการประชุมกรรมการบริหาร
ครั้งท่ี 4/2553  เมื่อวันท่ี 9 กรกฎาคม 2553 ไดพิจารณาและมีมติเห็นชอบใหบริษัทฯ ดําเนินการในเรื่องตางๆ ดังนี้

1. ซ้ือหุนในบริษัท เวิลดคลาส เรนท อะคาร จํากัด  จํานวน 275,000 หุน  ราคาซ้ือเฉล่ียหุนละ  95.21 บาท
เปนเงิน 26,181,835.73 บาท  จากธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด  (มหาชน)   ดังรายละเอียด

1. วัน เดือน ป ท่ีเกิดรายการ : ภายในเดือนกรกฎาคม  2553
2.  คูสัญญาท่ีเก่ียวของ  :
                  ช่ือ ความสัมพันธกับบริษัทจดทะเบียน

ผูซ้ือ   : บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนช่ันแนล :               - ไมมี -
ผูขาย  : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)      

3. ลักษณะโดยท่ัวไปของรายการ
- ประเภทรายการ  : ไมเขาขายรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน
- ขนาดรายการ : ไมเขาหลักเกณฑการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย

ของบริษัทจดทะเบียน
- เกณฑท่ีใชในการพิจารณาขนาดของรายการ : ตามมูลคาของสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทท่ีซ้ือ

เทียบกับมูลคาของสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิของ ICC
ไดคาสูงสุดเทากับรอยละ 0.52

4. รายละเอียดของสินทรัพยท่ีซ้ือ :
หุนสามัญบริษัท เวิลดคลาส เรนท อะคาร จํากัด
- ลักษณะการดําเนินธุรกิจ : ประกอบธุรกิจรถเชา ภายใตเครื่องหมายการคา “BUDGET”
- ทุนจดทะเบียน : 380,000,000.- บาท ราคา Par 100.- บาท

แบงเปน - หุนสามัญ 1,000,000 หุน เปนเงิน 100,000,000.- บาท
- หุนบุริมสิทธิ 2,800,000 หุน     ”     280,000,000.- บาท
         รวม 3,800,000 หุน     ”     380,000,000.- บาท

- จํานวนหุนท่ีซ้ือ : หุนสามัญ   61,111  หุน
หุนบุริมสิทธิ 213,889  หุน

      275,000  หุน
- ราคาซ้ือเฉล่ียตอหุน : 95.21 บาท  ( Book Value  ณ 31 พฤษภาคม 2553 = 98.18 บาท)

- สัดสวนของหุนท่ีถือกอนการซ้ือ : หุนสามัญ 150,000  หุน
หุนบุริมสิทธิ 525,000  หุน

                                                                    รวม 675,000  หุน   =   17.76%

- สัดสวนของหุนท่ีถือหลังการซ้ือ : หุนสามัญ 211,111  หุน
หุนบุริมสิทธิ 738,889  หุน

          รวม 950,000  หุน   =   25.00%

5. มูลคารวมของส่ิงตอบแทน  :
หุนสามัญ และหุนบุริมสิทธิ บริษัท เวิลดคลาส เรนท อะคาร จํากัด  รวมจํานวน 275,000 หุน  ราคาซ้ือเฉล่ีย
หุนละ 95.21 บาท  (Book Value ณ  31 พฤษภาคม 2553 = 98.18 บาท)  รวมเปนเงิน  26,181,835.73 บาท

6. วัตถุประสงคในการซ้ือ  : 1. เพิ่มสัดสวนการลงทุนในบริษัทท่ีมีอัตราการเติบโตของรายไดและกําไรสูง
ธุรกิจรถเชามีศักยภาพในการเติบโตสูง สามารถขยายตลาดไดอีกมาก
อีกท้ังบริษัท เวิลดคลาส เรนท อะคาร จํากัด มีนโยบายขยายฐานลูกคาระยะยาว
เนนกลุมลูกคา Corporate  ซ่ึงจะทําใหมีรายไดอยางสม่ําเสมอ

2. ผลตอบแทนในรูปเงินปนผล
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7. โครงสรางการถือหุนหลังการซ้ือหุน
ชื่อ                               % การถือหุน

1. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนช่ันแนล 25.00
2. เครือสหพัฒน 18.68
3. Budget Rent a car International, Inc. 23.69
4. บมจ. ดุสิตธานี 5.26
5.  บริษัทเงินทุน  3  บริษัท 27.37

                  รวม 100.00

2. สละสิทธิหุนเพิ่มทุนในบริษัท สยาม ดีซีเอ็ม จํากัด จํานวน  160,000 หุน ราคาซ้ือหุนละ  100.- บาท เปนเงิน
16,000,000.- บาท ใหกับผูถือหุนกลุมญ่ีปุน  ซ่ึงไมเขาขายรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ดังนี้

1. วัน เดือน ป ท่ีเกิดรายการ : ภายในเดือนกรกฎาคม 2553
2. คูสัญญาท่ีเก่ียวของ

ช่ือ ความสัมพันธกับบริษัทจดทะเบียน
ผูสละสิทธิ   : บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนช่ันแนล : - ไมมี -
ผูรับสิทธิ     : ผูถือหุนกลุมญ่ีปุน

3. ลักษณะโดยท่ัวไปของรายการ
- ประเภทรายการ : ไมเขาขายรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน
- ขนาดรายการ : ไมเขาหลักเกณฑการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย

ของบริษัทจดทะเบียน
4. รายละเอียดของรายการ

- ช่ือบริษัท : บริษัท สยาม ดีซีเอ็ม จํากัด
- ลักษณะการดําเนินธุรกิจ : จัดซ้ือ จําหนายรวมท้ังเปนผูจัดระบบขนสง เพื่อกระจายสินคา

ลูกคาหลักคือ บริษัท สยามแฟมิล่ีมารท จํากัด
- ทุนจดทะเบียนกอนเพิ่มทุน : 50,000,000.- บาท แบงเปน 500,000 หุน

มูลคาหุนละ 100.- บาท
- ทุนจดทะเบียนหลังเพิ่มทุน : 210,000,000.- บาท แบงเปน 2,100,000 หุน

มูลคาหุนละ 100.- บาท
- จํานวนหุนท่ีไดรับจัดสรร : 160,000 หุน
- ราคาซ้ือตอหุน : 100.- บาท
- สัดสวนของหุนท่ีถือกอนเพิ่มทุน : 50,000 หุน = 10.00% ของทุนจดทะเบียนเดิม
- สัดสวนของหุนท่ีถือหลังเพิ่มทุน : 50,000 หุน =   2.38% ของทุนจดทะเบียนใหม

5. มูลคารวมของส่ิงตอบแทน
สละสิทธิหุนเพิ่มทุนบริษัท สยาม ดีซีเอ็ม จํากัด จํานวน 160,000 หุน ราคาซ้ือหุนละ 100.- บาท เปนเงิน
16,000,000.- บาท ใหกับผูถือหุนกลุมญ่ีปุน

6. วัตถุประสงคในการทํารายการ : ลดสัดสวนการถือหุนในบริษัทท่ีผลการดําเนินงานขาดทุน
บริษัท สยาม ดีซีเอ็ม จํากัด มีขาดทุนสะสม ณ 31 ธันวาคม 2552
=  (203,660,130.07) บาท

7. โครงสรางการถือหุนหลังเพิ่มทุน     :  
ชื่อ                        % การถือหุน

1.  บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนช่ันแนล 2.38
2. เครือสหพัฒน 5.48
3. บจ. สยามแฟมิล่ีมารท 33.00
4. Nippon Access, Inc. 15.00
5. กลุมอิโตซู                                                                 44.14

                  รวม 100.00

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

       (นายธรรมรัตน  โชควัฒนา)
                   กรรมการผูชวยผูอํานวยการ


