ที่ (ก) บช. 007/2551
22
เรื่อง
เรียน

มกราคม 2551

ใหบริษท
ั สยาม โซเคอิ จํากัด กูยืมเงิน หรือ / และให ICC ออกหนังสือค้ําประกันธนาคาร
กรรมการและผูจ
 ัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ดวยคณะกรรมการบริษท
ั ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ในการประชุมกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 9/2550
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 ไดพิจารณาและมีมติเห็นชอบใหบริษท
ั สยาม โซเคอิ จํากัด กูยืมเงิน หรือ / และใหบริษัท
ออกหนังสือค้ําประกันธนาคาร ซึ่งเขาขายรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี้
1. วัน เดือน ป ที่เกิดรายการ
:
ภายในเดือนมกราคม 2551
2. คูกรณีที่เกี่ยวของ
ผูใหกู / ผูออกหนังสือค้าํ ประกัน :
บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล
ธนาคาร
ผูกู
:
บจ. สยาม โซเคอิ
ลักษณะความสัมพันธ
:
ผูถือหุนรายใหญของ บจ. สยาม โซเคอิ เปนกรรมการ บมจ. ไอ.ซี.ซี.
อินเตอรเนชั่นแนล
แตเนื่องจากรายการนี้เปนรายการระหวาง ICC ใหบริษท
ั สยาม โซเคอิ
จํากัด กูเงิน หรือ / และ ICC ออกหนังสือค้ําประกันธนาคาร ไมมีบุคคล
มาเกี่ยวของ ไมมีบุคคลใดไดรับผลประโยชน นอกจากในรูปบริษัท
ระหวาง ICC กับบริษัท สยาม โซเคอิ จํากัด เทานั้น
3. ลักษณะโดยทัว่ ไปของรายการ :
ใหความชวยเหลือทางการเงินแกบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
4. รายละเอียดของรายการ
- ชื่อบริษท
ั ทีใ่ หความชวยเหลือ :
บริษัท สยาม โซเคอิ จํากัด
ทางการเงิน
- ลักษณะการดําเนินธุรกิจ
:
กอสราง ขาย ใหเชา ใหเชาชวงอสังหาริมทรัพย ตามโครงการตางๆ
- ทุนจดทะเบียน
:
100,000,000.- บาท แบงเปน 100,000 หุน
มูลคาหุนละ 1,000.- บาท
- มูลคารวมของการใหก/ู ออก :
ไมเกิน 150,000,000.- บาท
หนังสือค้ําประกันธนาคาร
- หลักประกัน
:
ที่ดินที่จังหวัดภูเก็ต จํานวน 2 โฉนด โฉนดทีด
่ ินเลขที่ 10059 และ
10312 เพื่อโครงการพีคส อันดามัน เนื้อที่ดน
ิ รวม 17 ไร 1 งาน
79.70 ตารางวา เปนเงิน 157,043,250.- บาท ตามราคาประเมิน
ของบริษัท สยามแอพเพรซัล แอนด เซอรวส
ิ จํากัด ณ วันที่
15 พ.ค. 50
กรณีกูเงิน
- อัตราดอกเบี้ย
:
ไมเกินอัตราดอกเบี้ย MOR + 2%
(ณ 9 ม.ค. 51 อัตราดอกเบี้ย MOR ธนาคารไทยพาณิชย = 7.125%)
ชําระดอกเบี้ยทุกเดือน ภายในวันทําการสุดทายของเดือน
- การชําระคืนเงินกู
:
ชําระคืนเมื่อทวงถาม
กรณีออกหนังสือค้ําประกันธนาคาร
- อัตราการค้ําประกัน
:
- การชําระคาค้ําประกัน
:
5. วัตถุประสงคในการทํารายการ

:

ตนทุน + 2%
ภายใน 7 วันหลังจากที่ ICC ชําระใหธนาคาร
1. เพื่อสนับสนุนบริษัทในเครือทีม
่ ีศักยภาพในดานพัฒนาธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยที่มรี ูปแบบทันสมัย เหมาะกับคนยุคใหมหลาย
ระดับราคา และสามารถรองรับลูกคาตางประเทศไดเปนอยางดี
โดยเฉพาะชาวญี่ปุน สามารถสรางกําไรไดดี
2. เพื่อผลประโยชนในดานดอกเบี้ยรับและคาค้ําประกัน
2/…

-26. รายชื่อผูถ
 ือหุนของบริษัท สยาม โซเคอิ จํากัด
ชื่อ
% การถือหุน
1. นายยาสุโอะ มิยาซากิ
30.00
2. นางฟูมิกะ มิยาซากิ
19.00
51.00
3. เครือสหพัฒน
100.00
รวม
7. กรรมการทีม
่ ีสวนไดเสียหรือกรรมการที่เปนบุคคลที่เกี่ยวโยงไมเขาประชุม และไมมีสท
ิ ธิออกเสียง
คือ คุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา และคุณมนู ลีลานุวฒ
ั น
8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ
:
เห็นควรอนุมต
ั ิใหกูยืมเงินหรือ/และใหบริษท
ั ฯออกหนังสือค้ําประกันธนาคารตามรายละเอียดขางตน เพื่อ
เปนการสงเสริมและสนับสนุนทางดานการเงิน ใหบริษท
ั ในเครือที่มศ
ี ักยภาพในดานพัฒนาธุรกิจอสังหา
ริมทรัพยที่มรี ูปแบบทันสมัย เพื่อสรางความเขมแข็ง สามารถทีจ
่ ะดําเนินธุรกิจตามแผนงานที่ไดวางไว
อีกทั้งเปนประโยชนในการบริหารเงินของบริษท
ั
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)
กรรมการผูอํานวยการ

