
ท่ี ทบ. 003/2554

11  กุมภาพันธ  2554

เรื่อง ขายหุนในบริษัท นิสชิน ฟูดส (ไทยแลนด)  จํากัด และบริษัท แฮร เซอรวิส (ไทย) จํากัด

เรียน กรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ดวยคณะกรรมการบริหาร บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน)  ในการประชุมกรรมการบริหาร

ครั้งท่ี  25/2553  เมื่อวันท่ี  11  กุมภาพันธ  2554  ไดพิจารณาและมีมติเห็นชอบในเรื่องตาง ๆ  ดังตอไปนี้

1. เห็นควรใหบริษัทฯ ขายหุนในบริษัท  นิสชิน  ฟูดส (ไทยแลนด) จํากัด ใหกับบริษัท นิสชิน ฟูดส  (เอเชีย)

ประเทศสิงคโปร ดังนี้

1. วัน เดือน ป ท่ีเกิดรายการ : หลังจากวันประชุมกรรมการบริหาร

และภายในเดือนกุมภาพันธ  2554

2. คูสัญญาท่ีเก่ียวของ  

ช่ือ ความสัมพันธกับบริษัทจดทะเบียน

               ผูซ้ือ   : บจ. นิสชิน ฟูดส (เอเชีย) :    - ไมมี -

ผูขาย  : บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนช่ันแนล

3. ลักษณะโดยท่ัวไปของรายการ

- ประเภทรายการ : ไมเขาขายรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน

   - ขนาดรายการ : ไมเขาหลักเกณฑการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย

ของบริษัทจดทะเบียน

4. รายละเอียดของสินทรัพยท่ีจําหนาย  :

  หุนสามัญบริษัท นิสชิน ฟูดส (ไทยแลนด) จํากัด

- ลักษณะการดําเนินธุรกิจ : ประกอบธุรกิจผลิตบะหมี่สําเร็จรูป

- ทุนจดทะเบียน : 310,000,000.- บาท แบงเปน 3,100,000 หุน

ราคา Par 100.- บาท

- จํานวนหุนท่ีจําหนาย : 310,000 หุน

- สัดสวนของหุนท่ีถือกอนการจําหนาย : 310,000 หุน  =  10.00%  ของทุนจดทะเบียน

- สัดสวนของหุนท่ีถือหลังการจําหนาย : -

5. มูลคารวมของส่ิงตอบแทน :

หุนสามัญบริษัท นิสชิน ฟูดส (ไทยแลนด) จํากัด จํานวน  310,000 หุน ราคาขายหุนละ  50.- บาท

[ราคา Par@100.- บาท Book Value ณ 31 ธันวาคม  2553 = (13.26) บาท] เปนเงิน 15,500,000.- บาท

6. วัตถุประสงคในการจําหนาย : เพื่อลดภาระเงินลงทุนบริษัทท่ีมีผลการดําเนินงานขาดทุน

ปจจุบัน บริษัท นิสชิน ฟูดส (ไทยแลนด) จํากัด มีผลขาดทุนสะสม

351,097,604.65.- บาท อีกท้ังบริษัทฯ ไดต้ังสํารองดอยคาไวเต็มจํานวนแลว

2. เห็นควรใหบริษัทฯ ขายหุนในบริษัท แฮร เซอรวิส (ไทย) จํากัด [ช่ือเดิม บริษัท คิวบี (ประเทศไทย) จํากัด] ใหกับ

บริษัท  ไอ.ดี.เอฟ. จํากัด ดังนี้
1. วัน เดือน ป ท่ีเกิดรายการ : หลังจากวันประชุมกรรมการบริหาร

และภายในเดือนกุมภาพันธ 2554



2. คูสัญญาท่ีเก่ียวของ 
ผูขาย : บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนช่ันแนล
ผูซ้ือ  : บจ. ไอ.ดี.เอฟ.
ลักษณะความสัมพันธ :  ผูถือหุนรายใหญของ บจ.ไอ.ดี.เอฟ เปนกรรมการของ ICC

3. ลักษณะโดยท่ัวไปของรายการ 
- ประเภทรายการ : ขายสินทรัพยกับบุคคลท่ีเก่ียวโยง

เขาขายรายการท่ีเก่ียวโยงกัน  เปนรายการขนาดเล็ก   
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ
ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน  ประเภทรายการเก่ียวกับ
สินทรัพยหรือบริการ ขนาดรายการนอยกวา  1  ลานบาท
หรือนอยกวา 0.03% ของ NTA แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา
ซ่ึงฝายจัดการสามารถดําเนินการไดเลย

- ขนาดรายการ : ไมเขาหลักเกณฑการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย
ของบริษัทจดทะเบียน

4. รายละเอียดของสินทรัพยท่ีจําหนาย  :

  หุนสามัญบริษัท แฮร เซอรวิส (ไทย) จํากัด

- ลักษณะการดําเนินธุรกิจ : ประกอบธุรกิจรานตัดผมประเภทเรงดวนโดยบริหารดวยตนเอง

- ทุนจดทะเบียน : 25,000,000.- บาท แบงเปน 2,500,000 หุน

ราคา Par 10.- บาท

- จํานวนหุนท่ีจําหนาย : 425,000 หุน

- สัดสวนของหุนท่ีถือกอนการจําหนาย : 425,000 หุน  =  17.00%  ของทุนจดทะเบียน

- สัดสวนของหุนท่ีถือหลังการจําหนาย : -

5. มูลคารวมของส่ิงตอบแทน :

หุนสามัญบริษัท แฮร เซอรวิส (ไทย) จํากัด จํานวน  425,000  หุน  ราคาขายหุนละ  2.- บาท

(ราคา Par @ 10.- บาท Book Value ณ  31  ธันวาคม  2553 = 1.98 บาท) เปนเงิน 850,000.- บาท

6. วัตถุประสงคในการจําหนาย : เพื่อลดภาระเงินลงทุนบริษัทท่ีมีผลการดําเนินงานขาดทุน

ปจจุบัน  บริษัท แฮร เซอรวิส (ไทย) จํากัด มีผลขาดทุนสะสม

20,051,565.67 บาท อีกท้ังบริษัทฯ ไดต้ังสํารองดอยคาไวบางสวนแลว

7. ผูบริหารท่ีมีสวนไดเสียหรือผูบริหารท่ีเปนบุคคลท่ีเก่ียวโยงไมเขาประชุม และไมมีสิทธิออกเสียง คือ

นางนงลักษณ  เตชะบุญเอนก

8. ความเห็นของคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ      :

เห็นควรอนุมัติใหขายหุนในบริษัท แฮร เซอรวิส (ไทย) จํากัด ตามรายละเอียดขางตน เพื่อลดภาระ

เงินลงทุนบริษัทท่ีมีผลการดําเนินงานขาดทุน

         

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

       (นายบุญเกียรติ  โชควัฒนา)

     กรรมการผูอํานวยการและประธานกรรมการบริหาร


