ที่ ทบ. 004/2553
23 มีนาคม 2553
เรื่อง

พิจารณาการทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง

เรียน

กรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ดวยคณะกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ในการประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่

12/2552 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 ไดพิจารณาและมีมติเห็นชอบใหบริษัทฯ ทํารายการเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย
ไมเกิน 3 ป และรายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ กับบุคคลที่เกี่ยวโยง ดังนี้

ลําดับ
1.

1. วัน เดือน ป ที่เกิดรายการ

:

ภายในป 2553

2. คูกรณีที่เกี่ยวของ

:

รวม 22 ราย

ชื่อบุคคลที่เกี่ยวโยง

ลักษณะความสัมพันธ

2.

บมจ. ไทยวาโก
บมจ. ธนูลักษณ

SPI เปนผูถือหุนรายใหญรวมกัน

3.

บมจ. ประชาอาภรณ

”

4.

บมจ. เอส แอนด เจ อินเตอรเนชั่นแนล

”

”

เอนเตอรไพรส
5.

บจ. อินเตอรเนชั่นแนล แลบบอราทอรี่ส

”

6.

บจ. อินเตอรเนชั่นแนล เลทเธอรแฟชั่น

”

7.

บจ. ราชาอูชิโน

”

8.

บจ. แชมปเอช

”

9.

บจ. กิ่วไป (ประเทศไทย)

”

10.

บจ. เอช แอนด บี อินเตอรเท็กซ

”

11.

บจ. ไหมทอง

”

12.

บจ. ภัทยาอุตสาหกิจ

”

13.

บจ.ไทเกอร ดิสทริบิวชั่น แอนด โลจิสติคส

”

14.

บจ. ชิเซโด โปรเฟสชั่นแนล (ไทยแลนด)

”

15.

บจ. เค. คอมเมอรเชียล แอนด คอนสตรัคชั่น

”

16.

บมจ. สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง

ผูถือหุนรายใหญของ ICC

17.

บจ. ซิลเวอรเรน

ผูถือหุนรายใหญของ บจ. ซิลเวอรเรน เปนกรรมการ ICC

18.

บจ. สุขทรรศน

ผูถือหุนรายใหญของ บจ. สุขทรรศน เปนกรรมการ ICC

19.

บจ. วีระ ลอว ออฟฟส

ผูถือหุนรายใหญของ บจ. วีระ ลอว ออฟฟส เปนกรรมการ ICC

20.

บจ. ไทยอรุซ

กรรมการผูจัดการ บจ. ไทยอรุซ เปนผูบริหาร ICC

21.

บจ. ดี เอฟ อินเตอร

กรรมการผูจัดการ บจ. ดี เอฟ อินเตอร เปนผูบริหาร ICC

22.

บจ. เอส อาร พี แอดเวอรไทซิ่ง

กรรมการผูจัดการ บจ. เอส อาร พี แอดเวอรไทซิ่ง เปนผูบริหาร ICC

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

:

การทํารายการเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพยไมเกิน 3 ป
และรายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการกับบุคคลที่
เกี่ยวโยงกัน

4. รายละเอียดของรายการเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพยไมเกิน 3 ป

:

- คาเชา : รวมจํานวนเงินไมเกิน 353 ลานบาท (ไมเกิน 3% ของ NTA ณ 31 ธันวาคม 2552)

-2–
รายการ
1. คาเชารับ (อสังหาริมทรัพย)

นโยบายการกําหนดคาตอบแทน
ตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากทําเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพและ
การใชประโยชนของสินทรัพย
ทุกบริษัทอายุสัญญาเชา 1 ป

2. คาเชาจาย (อสังหาริมทรัพย)

ตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากทําเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพและ
การใชประโยชนของสินทรัพย
อายุสัญญาเชา 1 ป

5. รายละเอียดของสินทรัพยหรือบริการ

:

- คาบริการรับ : รวมจํานวนเงินไมเกิน 353 ลานบาท (ไมเกิน 3% ของ NTA ณ 31 ธันวาคม 2552)
รายการ
1. คาลิขสิทธิ์รับ

นโยบายการกําหนดคาตอบแทน
อัตรารอยละของยอดขายสุทธิจากโรงงาน โดยเทียบเคียงกับราคาตลาด
ทุกบริษัทอายุสัญญา 3 ป

- คาบริการจาย : รวมจํานวนเงินไมเกิน 353 ลานบาท (ไมเกิน 3% ของ NTA ณ 31 ธันวาคม 2552)
รายการ
1. คาตกแตงและติดตั้ง

นโยบายการกําหนดคาตอบแทน
ตามรูปแบบ ขนาดพื้นที่ วัสดุ และเทคนิคการตกแตง โดยการประมูลราคา

2. คาที่ปรึกษาธุรกิจ กฎหมาย

ตามลักษณะ ความยากงายของการใหบริการ

3. คากอสรางซอมแซมตึกเกา

ตามรูปแบบ ขนาดอาคาร วัสดุ และเทคนิคกอสราง โดยการประมูลราคา

6. กรรมการที่มีสวนไดเสียหรือกรรมการที่เปนบุคคลที่เกี่ยวโยง ไมเขาประชุมและไมมีสิทธิออกเสียง คือ
1. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา

4. นายมนู ลีลานุวัฒน

2. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา

5. นายวีระ เอื้ออารักษ

3. นายธรรมรัตน โชควัฒนา
7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ :
เห็นควรอนุมัติใหทํารายการเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพยไมเกิน 3 ป และรายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือ
บริการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามรายละเอียดขางตน การทํารายการดังกลาว เปนการทํารายการตามปกติวิสัยทางธุรกิจ
มีความสมเหตุสมผลในเรื่องราคา เงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวของ และกอใหเกิดประโยชนตอบริษัท ชวยเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
เปนการสงเสริมและพัฒนาในเชิงธุรกิจซึ่งกันและกัน
8. ขนาดของรายการ :
เขาขายรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการเปดเผย
ขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามขอความในประกาศระบุไวดังนี้ ประเภทรายการ
เชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพยไมเกิน 3 ป และประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการขนาดรายการมากกวา 1 ลานบาท
แตนอยกวา 20 ลานบาท หรือมากกวา 0.03% แตนอยกวา 3% ของ NTA แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา ซึ่งตองขออนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทและเปดเผยขอมูลตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยไมตองขออนุมัติจากผูถือหุน
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)
กรรมการผูอํานวยการและประธานกรรมการบริหาร

