
 
 
ท่ี ทบ.027/2554 
 

24   พฤษภาคม  2554 
 

 

เร่ือง แต่งตั้งต าแหน่งกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย  และใหบ้ริษทั  ร่วมประโยชน์  จ ากดั กูย้มืเงิน   
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

คณะกรรมการบริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)  ในการประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2554  เม่ือวนัท่ี 
24   พฤษภาคม  2554  ไดพิ้จารณาและมีมติเห็นชอบใหด้ าเนินการในเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 

1. เห็นควรใหบ้ริษทัฯ แตง่ตั้งต าแหน่งกรรมการของบริษทั  ตามท่ีไดรั้บเลือกตั้งจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 46 
ประจ าปี 2554   ณ  วนัท่ี  25  เมษายน  2554  ดงัต่อไปน้ี 
  1.   ดร. สม     จาตุศรีพิทกัษ ์ ประธานกรรมการบริษทั 
 2.   นายบุณยสิทธ์ิ     โชควฒันา รองประธานกรรมการบริษทั 
 3.   นายบุญเกียรติ     โชควฒันา กรรมการผูอ้  านวยการและประธานกรรมการบริหาร 
 4.   นายธรรมรัตน์     โชควฒันา กรรมการผูช่้วยผูอ้  านวยการ 
 5.   ดร. ธีระพงษ ์    วกิิตเศรษฐ กรรมการอิสระ 
 6.   นายอมร     อศัวานนัท ์ กรรมการอิสระ 
 7. พล.ต.อ. สมชาย   ประภสัภกัดี กรรมการอิสระ 
 8.   นางดวงพร สุจริตานุวตั กรรมการอิสระ  
 9.   นายมนู     ลีลานุวฒัน์ กรรมการ 
  10. นายวรีะ     เอ้ืออารักษ ์ กรรมการ 
      11.   นายสมพล     ชยัสิริโรจน ์ กรรมการ  

 

2. เห็นควรใหบ้ริษทัฯ แตง่ตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทั  ดงัน้ี 
 

  
  รายช่ือ 

 
     ต าแหน่ง 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหา 

คณะกรรมการ 
พจิารณาค่า 

คณะกรรมการ 
บริหารความ 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

    *  ตอบแทน เส่ียง  

 จ านวนคน 4 5 3 7 14 

1. นายบุณยสิทธ์ิ โชควฒันา  ประธาน   ท่ีปรึกษา 
2. นายบุญเกียรติ โชควฒันา  / ประธาน  ประธาน 
3. นายธรรมรัตน ์ โชควฒันา  / / / กรรมการผูช่้วยผูอ้  านวยการ 

       และ ผอ.  ฝ่าย G, P, X 
4. ดร. ธีระพงษ ์ วกิิตเศรษฐ ประธาน     
5. นายอมร อศัวานนัท ์ /   ประธาน  
6. พล.ต.อ. สมชาย ประภสัภกัดี /     
7. นางดวงพร สุจริตานุวตั /     
8. นายมนู ลีลานุวฒัน์  /    
9.  นายสมพล               ชยัสิริโรจน ์     กรรมการและผอ. ฝ่าย C 

         



 
 
 

 
    รายช่ือ  

 
     ต าแหน่ง 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหา 

คณะกรรมการ 
พจิารณาค่า 

คณะกรรมการ 
บริหารความ 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

 (ต่อ)   *  ตอบแทน เส่ียง  

 10.    นางรมิดา  รัสเซลล ์ มณีเสถียร      ผอ. ฝ่าย B 
11. นางกิตยาภรณ์ ชยัถาวรเสถียร      ผอ. ฝ่าย D 
12. นางสาวพิสมยั ชุนมนุ      ผอ. ฝ่าย I 
13. นายสมคิด จกัรวาฬนรสิงห์      ผอ. ฝ่าย J 
14. นางนงลกัษณ์ เตชะบุญเอนก      ผอ. ฝ่าย  M, O 
 15. นายไพโรจน ์ หิรัญวงศส์วา่ง    /  ผอ. ฝ่าย N, R และ 

 ผอ. ฝ่ายบริหารการขาย 
 16. ดร.เพญ็นภา ธนสารศิลป์      ผอ. ฝ่าย  V 
17. นายณฐัพฒัน์ เพช็รรัตนาภรณ์    /  ผอ. ฝ่ายบญัชีการเงิน 

 และสารสนเทศ 
18. นางสาวมญัชุสา ธีรพงษพ์ิพฒัน ์  กรรมการ 

และเลขานุการ 
กรรมการ 

และเลขานุการ 
/  ผอ. ฝ่ายส านกังานบริษทั 

19. นางจินตนา เฉลิมชยักิจ      ท่ีปรึกษา 

 20.นางพิธชา               ภู่สุนทรศรี                      /  
 21.  นางดวงฤดี มิลินทางกรู เลขานุการ   กรรมการ  

      และเลขานุการ  
   

 ( ผอ.   =   ผูอ้  านวยการฝ่าย ) 

 *  คณะกรรมการตรวจสอบ  ครบวาระในวนัท่ี  25  พฤษภาคม  2554  คณะกรรมการสรรหา  เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบชุดเดิม  เขา้ด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหน่ึง   
  และเห็นควรแต่งตั้ง  นางดวงพร  สุจริตานุวตั  กรรมการอิสระ  เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ  แทน พล.ต.ท. อมัรินทร์  
เนียมสกลุ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   ท่ีครบวาระการด ารงต าแหน่งและขอไม่รับเป็นกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง 
วาระการด ารงต าแหน่ง  2  ปี  ตั้งแต่วนัท่ี  24  พฤษภาคม 2554 - 23  พฤษภาคม  2556  โดยมีขอบเขต หนา้ท่ี และความรับผิดชอบ 
ต่อคณะกรรมการบริษทัเหมือนเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 3. เห็นควรใหบ้ริษทัฯ ใหว้งเงินกูย้มืแก่บริษทั ร่วมประโยชน์  จ ากดั  จ านวน  90,000,000.- บาท  ซ่ึงเขา้ข่ายรายการ 
ท่ีเก่ียวโยงกนั  ดงัน้ี 
  1. วนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ : ภายในเดือนพฤษภาคม  2554 
  2. คู่กรณีท่ีเก่ียวขอ้ง 
   ผูใ้หกู้ ้ : บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล 
   ผูกู้ ้ : บจ. ร่วมประโยชน์   
   ลกัษณะความสมัพนัธ์ : ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ  บจ. ร่วมประโยชน์  เป็นกรรมการของ  ICC 
  3. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ    
   - ประเภทรายการ : ใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินโดยใหว้งเงินกูย้มืแก่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั 
   - ขนาดรายการ : เขา้ข่ายรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน เร่ือง  
      หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ประเภทรายการใหค้วามช่วยเหลือ 
      ทางการเงิน   ขนาดรายการ นอ้ยกวา่  3%  ของ  NTA  หรือนอ้ยกวา่ 100 
      ลา้นบาท (ค่าต ่า) ซ่ึงตอ้งขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั และเปิดเผยขอ้มูล 
      ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยไม่ตอ้งขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
  4. รายละเอียดของรายการ   
   - ช่ือบริษทัท่ีใหค้วามช่วยเหลือ : บริษทั  ร่วมประโยชน์  จ ากดั 
    ทางการเงิน 
   - มูลค่ารวมของวงเงินกูย้มื : 90,000,000.- บาท   
   - อตัราดอกเบ้ีย : 4.00%  และ/หรือ  ข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของบริษทั   
     (ณ 30 เม.ย.  54   อตัราดอกเบ้ีย MOR ธนาคารไทยพาณิชย ์= 7.00%)  
   - การช าระคืนเงินกู ้ : ภายในเดือนพฤศจิกายน  2554  
 5. วตัถุประสงคใ์นการท ารายการ : 1. เป็นการสนบัสนุนกิจการบริษทัในเครือดา้นธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์
     2. เพ่ือประโยชนใ์นดา้นดอกเบ้ียรับ 
 6. กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียหรือกรรมการท่ีเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงไม่เขา้ประชุม  และไม่มีสิทธิออกเสียงคือ  
   นายบุณยสิทธ์ิ  โชควฒันา  และนายบุญเกียรติ  โชควฒันา 
 7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ      : 
   เห็นควรอนุมติัใหกู้ย้มืเงินตามรายละเอียดขา้งตน้ เพ่ือส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นการเงินใหบ้ริษทัในเครือ 
   มีความแขง็แรง  สามารถท่ีจะด าเนินธุรกิจตามแผนงานท่ีไดว้างไว ้ อีกทั้งเป็นประโยชนใ์นการบริหารเงิน 
   ของบริษทั  
                                                      

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 

  ขอแสดงความนบัถือ  
 
 

                                 (นายบุญเกียรติ  โชควฒันา) 
                                กรรมการผูอ้  านวยการและประธานกรรมการบริหาร  
   


