บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1

4. ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
1) ทรัพย์ สินถาวร อสั งหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน สิ ทธิการเช่ า และเครื่องหมายการค้ า
ประเภท / ลักษณะทรัพย์ สิน
1. ที่ดิน 201 แปลง ในกรุ งเทพมหานครและต่างจังหวัด
รวมเนื้ อที่ดิน 95 ไร่ 65 งาน 21.15 ตารางวา
2. อาคาร
2.1 อาคาร
ที่ต้ งั 113 แห่ง ในกรุ งเทพมหานครและต่างจังหวัด
2.2 อาคารชุด
ที่ต้ งั - 1 แห่ง จานวน 11 ห้อง ในประเทศไทย
- 1 แห่ง จานวน 3 ห้อง ในประเทศไทย
- 5 แห่ง จานวน 5 ห้อง ในต่างประเทศ

3. สิ ทธิ การเช่า 16 แห่ง ในกรุ งเทพมหานครและ
ต่างจังหวัด

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์

มูลค่ าตาม
ภาระ
ระยะเวลาเช่ า
บัญชี
ผูกพัน
ที่เหลือ
(ล้ านบาท)

เป็ นเจ้าของ

-

1,829.52

ไม่มี

เป็ นเจ้าของ

-

160.86

ไม่มี

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ/
สัญญาเช่า
ระยะยาว
ทาสัญญาเช่า

-

(ก)
7.69

ไม่มี
ไม่มี

-

20.95

ไม่มี

1 ปี

27.93

ไม่มี

ระยะยาวตั้งแต่
24 ปี ถึง 33 ปี

ถึง 12 ปี

อายุสิทธิ 10 ปี

-

-

ไม่มี

- ตรา ST. Andrew ประเภทสิ นค้าผ้าเช็ดตัว
เสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกาย ตุ๊กตา

อายุสิทธิ 10 ปี

1 ปี 6 เดือน

0.35

ไม่มี

- เครื่ องหมายการค้ารวม 39 เครื่ องหมาย ประกอบด้วย
CHAMP DE COURSE , GYM , UNIWEAR ฯลฯ

อายุสิทธิ 10 ปี

2 ปี

1.17

ไม่มี

4. เครื่ องหมายการค้า
- ตรากุ๊งกิ๊งและยูมี ประเภทสิ นค้าบะหมี่ก่ ึงสาเร็ จรู ป
วุน้ เส้นกึ่งสาเร็ จรู ป ขนมอบกรอบ ลูกกวาด
ถัว่ เคลือบน้ าตาล มันฝรั่งทอดกรอบ ถัว่ อบกรอบ
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- อสั งหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน
ประเภท / ลักษณะทรัพย์ สิน
1. ที่ดิน 156 แปลง ในกรุ งเทพมหานครและต่างจังหวัด
รวมเนื้ อที่ดิน 552 ไร่ 23.91 ตารางวา
2. อาคาร
2.1 อาคาร
ที่ต้ งั 48 แห่ง ในกรุ งเทพมหานครและต่างจังหวัด

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์
เป็ นเจ้าของ

ระยะเวลา
เช่ า
ที่เหลือ
-

มูลค่ าตาม
บัญชี
(ล้ านบาท)
981.36

เป็ นเจ้าของ

-

185.47

ภาระ
ผูกพัน
ไม่มี

ไม่มี

หมายเหตุ : "มูลค่ าตามบัญชี" หมายถึง ราคาซื้อ หัก ค่ าเสื่ อมราคาสะสม (ถ้ ามี)
(ก) ตัดค่ าเสื่ อมราคาเต็มมูลค่ าแล้ ว
2) นโยบายการลงทุนในบริษทั ย่ อย และบริษทั ร่ วม
บริ ษทั ฯ ลงทุนในหุ น้ บริ ษทั ต่าง ๆ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริ ษทั ฯ ในระยะยาว
กิจการ ที่บริ ษทั ฯ ร่ วมลงทุนจะประกอบธุรกิจที่เสริ มกับธุรกิจที่บริ ษทั ในกลุ่มดาเนินการอยูห่ รื อเป็ นธุรกิจที่บริ ษทั ฯ
คาดว่าจะเข้าไปดาเนินการในอนาคต เนื่องจากเล็งเห็นถึงศักยภาพในการทากาไร โดยบริ ษทั ฯจะได้รับผลตอบแทน
ในรู ปของเงินปั นผล
กิจการที่บริ ษทั ฯ เข้าลงทุน ประกอบด้วย 3 สายธุรกิจหลัก คือ สายธุรกิจการผลิต สายธุรกิจจัดจาหน่าย
และสายธุรกิจบริ การและอื่น ๆ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ ลงทุนในบริ ษทั ย่อย จานวน 3 บริ ษทั
และบริ ษทั ร่ วม 8 บริ ษทั
นโยบายและวิธีปฏิบตั ิในการส่ งผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เข้าไปเป็ นกรรมการบริ ษทั ในบริ ษทั ย่อย มีบทบาท
อานาจหน้าที่ในการกากับและบริ หารงานของบริ ษทั ย่อย กาหนดให้ใช้นโยบายบัญชีตามบริ ษทั ใหญ่ และในการทา
กิจกรรมใดๆ ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของบริ ษทั ใหญ่ ซึ่ งเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้กาหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริ ษทั ฯ ต้องดูแลให้บริ ษทั ย่อยมีการปฏิบตั ิและ
เปิ ดเผยข้อมูลสาคัญตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิ อาทิเช่น การทารายการที่
เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ หรื อการทารายการสาคัญอื่นๆ
ส่ วนการลงทุนในบริ ษทั ร่ วม เป็ นการร่ วมลงทุนในกิจการของบริ ษทั ในเครื อและบริ ษทั อื่น ๆ บริ ษทั ฯ ไม่
มีอานาจควบคุมกิจการในบริ ษทั ที่ลงทุน การบริ หารงานของบริ ษทั ดังกล่าวขึ้นอยูก่ บั คณะกรรมการของแต่ละ
บริ ษทั
นโยบายและวิธีปฏิบตั ิในการส่ งบุคคลเพื่อเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ไปดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั
ผูบ้ ริ หาร ในบริ ษทั ร่ วมหรื อบริ ษทั ลงทุน บริ ษทั ในเครื อสหพัฒน์มีทีมผูบ้ ริ หารระดับสูงเป็ นผูพ้ ิจารณาว่า บริ ษทั อื่น
นั้นประกอบธุรกิจอะไร มีความจาเป็ นต้องให้กรรมการบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หารจากบริ ษทั ใดบริ ษทั หนึ่ งในกลุ่มเข้าไป
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เป็ นตัวแทนของกลุ่มในฐานะผูร้ ่ วมลงทุนหรื อตามสัญญาร่ วมทุนหรื อไม่ หากจาเป็ นต้องส่ งจะพิจารณากรรมการ
บริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หารในกลุ่มที่มีความรู ้ ความสามารถ และมีความชานาญในธุรกิจนั้น ๆ
บริ ษทั ฯ มีมาตรการในการป้ องกันความเสี่ ยงจากการลงทุน โดยแต่งตั้งบุคคลซึ่ งอยูใ่ นบริ ษทั ร่ วมหรื ออยู่ใน
บริ ษทั ที่ทาธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ลงทุนเป็ นศูนย์ดูแลเงินลงทุนคอยติดตามตรวจสอบงบการเงิน และข้อมูล
สถานการณ์ของบริ ษทั ที่ลงทุน เพื่อทราบปัญหาที่เกิดขึ้นและรายงานให้บริ ษทั และผูถ้ ือหุ น้ ในกลุ่มทราบปี ละครั้ง
และรายงานทันทีที่เกิดเหตุการณ์ผิดปกติหรื อวิกฤติ เพื่อช่วยกันหาแนวทางแก้ไข อีกทั้งในการประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการบริ หารประชุมอย่างสม่าเสมอในผลการดาเนินงานของกิจการที่บริ ษทั
ลงทุนอยูโ่ ดยเน้นย้าในธุรกิจที่ขาดทุน และหาวิธีการที่ทาให้บริ ษทั นั้นๆ ได้หลุดพ้นจากธุรกรรมที่ขาดทุน เพื่อผล
กาไรที่ยงั่ ยืนในธุรกิจนั้นๆ
3) รายละเอียดเกีย่ วกับรายการการประเมินราคาทรั พย์ สิน
ในระหว่างปี 2558 บริ ษทั ฯ ไม่มีรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

หน้ำ 48

