
ท่ี ทบ.  004/2558 
 

31   มีนาคม  2558 
 

เร่ือง พิจารณาการท ารายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยง   
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 ดว้ยคณะกรรมการบริษทั  ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล  จ ากดั (มหาชน)   ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั   
คร้ังท่ี 12/2557  เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2558  ไดพิ้จารณาและมีมติเห็นชอบให้บริษทัฯ ท ารายการเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหา- 
ริมทรัพยไ์ม่เกิน 3 ปี และรายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ กบับุคคลท่ีเก่ียวโยง ดงัน้ี 
             1.  วนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ  : ภายในปี  2558 
 

              2.  คู่กรณีท่ีเก่ียวขอ้ง   : รวม  24 ราย 
 

ล ำดบั ช่ือบุคคลทีเ่กีย่วโยง ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

1. บมจ. ไทยวาโก ้ SPI เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ร่วมกนั 
2. บมจ. ธนูลกัษณ์                          ” 

3. บมจ. ประชาอาภรณ์                          ” 
4. บมจ. เอส แอนด ์เจ อินเตอร์เนชัน่แนล 

เอนเตอร์ไพรส์ 
                         ” 

5. บจ. อินเตอร์เนชัน่แนล แลบบอราทอร่ีส์                          ” 
6. บจ. อินเตอร์เนชัน่แนล เลทเธอร์แฟชัน่                          ” 

7. บจ. ราชาอูชิโน                          ” 

8. บจ. แชมป์เอช                          ” 
9. บจ. เอช แอนด ์บี อินเตอร์เท็กซ์                          ” 
10. บจ. ไหมทอง                          ” 

11. บจ. ภทัยาอุตสาหกิจ                          ” 
12. บจ.ไทเกอร์ ดิสทริบิวชัน่ แอนด ์โลจิสติคส์                          ” 

13. บจ. เค. คอมเมอร์เชียล แอนด ์คอนสตรัคชัน่                          ” 

14. บจ. ซนัร้อยแปด                          ” 
15. บจ. ร่วมอิสสระ บริษทัร่วม 

16. บจ. ช็อป โกลบอล (ประเทศไทย)          ” 

 
 

 
   
   



 
ล ำดบั ช่ือบุคคลทีเ่กีย่วโยง ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

17. บมจ. สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ ICC 
18. บจ. ซิลเวอร์เรน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ บจ. ซิลเวอร์เรน เป็นกรรมการ ICC 
19. บจ. สุขทรรศน ์ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ บจ. สุขทรรศน์ เป็นกรรมการ ICC 
20. บจ. ไข่ ไอ.ที. เซอร์วสิ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ บจ. ไข่.ไอ.ที. เซอร์วสิ เป็นกรรมการ ICC 
21. บจ. วรีะ ลอว ์ออฟฟิส ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ บจ. วรีะ ลอว ์ออฟฟิส เป็นกรรมการ ICC  

22. บจ. ไทยอรุซ กรรมการผูจ้ดัการ  บจ. ไทยอรุซ เป็นผูบ้ริหาร ICC  
23. บจ. เอส อาร์ พี นานาไซ กรรมการผูจ้ดัการ บจ. เอส อาร์ พี นานาไซ เป็นผูบ้ริหาร ICC 

24. บจ. ดีเอฟ อินเตอร์ กรรมการผูจ้ดัการ บจ. ดีเอฟ อินเตอร์ เป็นผูบ้ริหาร ICC 
 

  3.  ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ :    การท ารายการเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพยไ์ม่เกิน 3 ปี  
    และรายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการกบับุคคลท่ี 
    เก่ียวโยงกนั 
 

          4.  รายละเอียดของรายการเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพยไ์ม่เกิน 3 ปี  และรายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ : 
- ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย  :  รวมจ านวนเงินนอ้ยกวา่ 490 ลา้นบาท  (นอ้ยกวา่ 3% ของ NTA ณ 31 ธนัวาคม 2557)  

              รำยกำร   นโยบำยกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 
 1. ค่าเช่ารับ (อสงัหาริมทรัพย)์ ตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากท าเลท่ีตั้ง ลกัษณะสภาพ  และการ 
   ใชป้ระโยชนข์องสินทรัพย ์ อายสุญัญาเช่า 1 ปี 
 2. ค่าเช่าจ่าย (อสงัหาริมทรัพย)์ ตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากท าเลท่ีตั้ง ลกัษณะสภาพ  และการ 
   ใชป้ระโยชนข์องสินทรัพย ์  อายสุญัญาเช่า 1 ปี 
 3. ค่าลิขสิทธ์ิรับ อตัราร้อยละของยอดขายสุทธิจากโรงงาน  โดยเทียบเคียงกบัราคาตลาด   
   อายสุญัญา  3  ปี 
 4. ค่าตกแต่งและติดตั้ง ตามรูปแบบ ขนาดพ้ืนท่ี วสัดุ และเทคนิคการตกแต่ง โดยการประมลูราคา 
 5. ค่าท่ีปรึกษาธุรกิจ กฎหมาย ตามลกัษณะ ความยากง่ายของการใหบ้ริการ 
 6. ค่าก่อสร้างซ่อมแซมตึกเก่า ตามรูปแบบ ขนาดอาคาร วสัดุ และเทคนิคก่อสร้าง โดยการประมลูราคา 
 

    5.  กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียหรือกรรมการท่ีเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยง ไม่เขา้ประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง  คือ 
                        1.  นายบุณยสิทธ์ิ    โชควฒันา             2.  นายบุญเกียรติ    โชควฒันา  
     3.  นายธรรมรัตน ์   โชควฒันา 4.  นายมนู     ลีลานุวฒัน์ 
                     5.  นายวีระ    เอ้ืออารักษ ์
 
 
 
   
    



    
  6.   ขนาดของรายการ   : 
     เขา้ข่ายรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน เร่ืองหลกัเกณฑใ์นการท ารายการ 
ท่ีเก่ียวโยงกนั ประเภทรายการเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพยไ์ม่เกิน 3 ปี  และประเภทรายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ
ขนาดรายการมากกวา่ 1 ลา้นบาท แต่นอ้ยกวา่ 20 ลา้นบาท  หรือมากกวา่ 0.03% แต่นอ้ยกวา่  3% ของ  NTA แลว้แต่จ านวน
ใดจะสูงกวา่  ซ่ึงตอ้งขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั  และเปิดเผยขอ้มลูต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยไม่ตอ้ง
ขออนุมติัจากผูถื้อหุน้ 
 

   7.   ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบ   : 
              เห็นควรอนุมติัใหท้ ารายการเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพยไ์ม่เกิน 3 ปี และรายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือ
บริการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัตามรายละเอียดขา้งตน้   การท ารายการดงักล่าว เป็นการท ารายการตามปกติวิสยัทางธุรกิจ   
มีความสมเหตุสมผลในเร่ืองราคา เง่ือนไขอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และก่อใหเ้กิดประโยชนต่์อบริษทั ช่วยเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนั 
เป็นการส่งเสริมและพฒันาในเชิงธุรกิจซ่ึงกนัและกนั 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
 ขอแสดงความนบัถือ 
  
 
 (นายธรรมรัตน ์ โชควฒันา) 
      กรรมการผูอ้  านวยการและรองประธานกรรมการบริหาร 
 


