ที่ ทบ 004/2561
16 มีนาคม 2561
เรื่ อง 1. พิจารณาการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง
2. ขายที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างให้กบั บริ ษทั สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน) (เพิ่มเติม)
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยคณะกรรมการบริ ษทั ไอ.ซี.ซี . อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน) ในการประชุมกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 11/2560
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ดาเนินการในเรื่ องต่าง ๆ ดังนี้
1. เห็นควรให้บริ ษทั ฯ ทารายการเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และรายการเกี่ยวสิ นทรัพย์หรื อบริ การกับ
บุคคลที่เกี่ยวโยง ดังนี้
1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
:
ภายในปี 2561
2. คู่กรณี ที่เกี่ยวข้อง
:
รวม 29 ราย
ลาดับ
ชื่ อบุคคลทีเ่ กีย่ วโยง
ลักษณะความสัมพันธ์
1. บมจ. ไทยวาโก้
SPI เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ร่วมกัน
2. บมจ. ธนูลกั ษณ์
”
3. บมจ. ประชาอาภรณ์
”
4. บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่ แนล
”
เอนเตอร์ไพรส์
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

บมจ. สหพัฒนพิบูล
บจ. อินเตอร์เนชัน่ แนล แลบบอราทอรี่ ส์
บจ. อินเตอร์เนชัน่ แนล เลทเธอร์แฟชัน่
บจ. ราชาอูชิโน
บจ. แชมป์ เอช
บจ. เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์
บจ. ไหมทอง
บจ. ภัทยาอุตสาหกิจ
บจ. ไทเกอร์ ดิสทริ บิวชัน่ แอนด์ โลจิสติคส์

”
”
”
”
”
”
”
”
”

14. บจ. เค. คอมเมอร์เชียล แอนด์ คอนสตรัคชัน่

”

15. บจ. ซันร้อยแปด

”

16. บจ. เอส เอส ดี ซี (ไทเกอร์เท็กซ์ )

”

17. บจ. ไข่ ไอ.ที. เซอร์วสิ

”

ลาดับ

ชื่ อบุคคลทีเ่ กีย่ วโยง

18. บจ. ไทยอรุ ซ

ลักษณะความสัมพันธ์
SPI เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ร่วมกัน

19. บจ. ดีเอฟ อินเตอร์

”

20. บจ. สยามออโต้แบคส์

”

21. บจ. สห ลอว์สนั

”

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

บจ. เวิลด์คลาส เรนท์ อะคาร์
บจ. ช็อป โกลบอล (ประเทศไทย)
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
บจ. สุขทรรศน์
บจ. พีบีบีซี อินเตอร์เทรด
บจ. เทรน ไทม์ เทสต์
บจ. วีระ ลอว์ ออฟฟิ ส
บจ. เอส อาร์ พี นานาไซ
3. ลักษณะโดยทัว่ ไปของรายการ

บริ ษทั ร่ วม
”
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของ บจ. สุขทรรศน์ เป็ นกรรมการ ICC
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของ บจ. พีบีบีซี อินเตอร์เทรด เป็ นกรรมการ ICC
ถือหุน้ รายใหญ่ของ บจ. เทรน ไทม์ เทสต์ เป็ นกรรมการ ICC
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของ บจ. วีระ ลอว์ ออฟฟิ ส เป็ นผูบ้ ริ หาร ICC
กรรมการผูจ้ ดั การ บจ. เอส อาร์ พี นานาไซ เป็ นผูบ้ ริ หาร ICC
:

การทารายการเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี
และรายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การกับบุคคลที่
เกี่ยวโยงกัน
4. รายละเอียดของรายการเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี
- ค่าเช่ารับและค่าเช่าจ่าย : รวมจานวนเงินน้อยกว่า 596 ล้านบาท (น้อยกว่า 3% ของ NTA ณ 31 ธันวาคม 2560)
5. รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ :
- ค่าบริ การรับและค่าบริ การจ่าย : รวมจานวนเงินน้อยกว่า 596 ล้านบาท (น้อยกว่า 3% ของ NTA ณ 31 ธันวาคม 2560)
รายการ
นโยบายการกาหนดค่ าตอบแทน
1. ค่าเช่ารับ (อสังหาริ มทรัพย์)
ตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากทาเลที่ต้งั ลักษณะสภาพ และการ
ใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ อายุสญ
ั ญาเช่า 1 ปี
2. ค่าเช่าจ่าย (อสังหาริ มทรัพย์)
ตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากทาเลที่ต้งั ลักษณะสภาพ และการ
ใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ อายุสญ
ั ญาเช่า 1 ปี
3. ค่าลิขสิ ทธิ์รับ
อัตราร้อยละของยอดขายสุทธิจากโรงงาน โดยเทียบเคียงกับราคาตลาด
อายุสญ
ั ญา 3 ปี
4. ค่าลิขสิ ทธิ์จ่าย
อัตราร้อยละของยอดขายสุทธิ ของบริ ษทั โดยเทียบเคียงกับราคาตลาด
อายุสญ
ั ญา 5 ปี และอายุสญ
ั ญา 4 ปี
5. ค่าตกแต่งและติดตั้ง
ตามรู ปแบบ ขนาดพื้นที่ วัสดุ และเทคนิคการตกแต่ง โดยการประมูลราคา
6. ค่าที่ปรึ กษาธุรกิจ กฎหมาย
ตามลักษณะ ความยากง่ายของการให้บริ การ
7. ค่าก่อสร้างซ่อมแซมตึกเก่า
ตามรู ปแบบ ขนาดอาคาร วัสดุ และเทคนิคก่อสร้าง โดยการประมูลราคา

5. กรรมการที่มีส่วนได้เสี ยหรื อกรรมการที่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยง ไม่เข้าประชุมและไม่มีสิทธิออกเสี ยง คือ
1. นายบุญเกียรติ
โชควัฒนา
2. นายธรรมรัตน์
โชควัฒนา
3. นายมนู
ลีลานุวฒั น์
4. นางกอบสุข
แสงสวัสดิ์
5. นางสาวมัญชุสา
ธีรพงษ์พิพฒั น์
6. ขนาดของรายการ :
เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทรายการเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และประเภทรายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ
ขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่นอ้ ยกว่า 20 ล้านบาท หรื อมากกว่า 0.03% แต่นอ้ ยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จานวนใด
จะสูงกว่า ทั้งนี้ 3 % ของ NTA ของบริ ษทั ณ 31 ธันวาคม 2560 ประมาณ 596 ล้านบาท ดังนั้นขนาดรายการข้างต้น
ต้องขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั และเปิ ดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ตอ้ งขออนุมตั ิจากที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้
7. ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ :
เห็นควรอนุมตั ิให้ทารายการเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และรายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อ
บริ การกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามรายละเอียดข้างต้น การทารายการดังกล่าว เป็ นการทารายการตามปกติวสิ ยั ทางธุรกิจ
มีความสมเหตุสมผลในเรื่ องราคา เงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้อง และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริ ษทั ช่วยเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขัน
เป็ นการส่งเสริ มและพัฒนาในเชิงธุรกิจซึ่งกันและกัน
2. เห็นควรให้บริ ษทั ฯ ขายที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง ที่จงั หวัดลาพูน ให้กบั บริ ษทั สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน)
ซึ่งเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี้
1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
: ภายในเดือนเมษายน 2561
2. คู่สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้อง
ผูข้ าย
: บมจ. ไอ.ซี.ซี . อินเตอร์เนชัน่ แนล
ผูซ้ ้ือ
: บมจ. สหพัฒนพิบูล
ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ. ไอ.ซี.ซี . อินเตอร์เนชัน่ แนล และ บมจ. สหพัฒนพิบูล มี บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ร่วมกัน โดยถือหุน้ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์
เนชัน่ แนล = 22.49% และถือหุน้ บมจ. สหพัฒนพิบูล = 20.63%
3. ลักษณะโดยทัว่ ไปของรายการ
- ประเภทรายการ
: ขายสิ นทรัพย์กบั บุคคลที่เกี่ยวโยง
เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน เรื่ อง
หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์
หรื อบริ การ ขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่นอ้ ยกว่า 20 ล้านบาท
หรื อมากกว่า 0.03% แต่นอ้ ยกว่า 3% ของ NTAแล้วแต่จานวนใดจะ
สูงกว่า ทั้งนี้ 3 % ของ NTA ของบริ ษทั ณ 31 ธันวาคม 2560 ประมาณ

596 ล้านบาท ดังนั้นขนาดรายการข้างต้นต้องขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
และเปิ ดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ตอ้ งขออนุมตั ิจาก
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
- ขนาดรายการ
: ไม่เข้าหลักเกณฑ์การได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบียน
- เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาขนาดของรายการ : ตามมูลค่าของสิ่ งตอบแทนเทียบกับมูลค่าของสิ นทรัพย์
ที่มีตวั ตนสุทธิของ ICC ได้ค่าสูงสุดเท่ากับร้อยละ 0.23
4. รายละเอียดของสิ นทรัพย์ที่จาหน่าย :
ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง ดังรายละเอียด
โฉนดที่ดิน เลขที่ดิน หน้าสารวจ
เลขที่
1. 57994
511
2788
2. 88208
747
6870
3. 88980
745
6870
4. 89073
751
6876
5. 89076
748
6873
รวม

5.

6.

7.
8.

ไร่
7
2
11

เนื้อที่ดิน
ตั้งอยูท่ ี่
งาน ตารางวา
2 88
1 98
ตาบลป่ าสัก
2 59
อาเภอเมืองลาพูน
1 12
จังหวัดลาพูน
- 18
75

สิ่ งปลูกสร้าง
เลขที่
99/1 ตาบลป่ าสัก
อาเภอเมืองลาพูน
จังหวัดลาพูน

ลักษณะสิ่ งปลูกสร้างเป็ นอาคารโกดัง 1 ชั้น จานวน 1 หลัง เนื้อที่ 1,440 ตารางเมตร
มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน :
ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง เป็ นเงิน 44,750,000.- บาท
เกณฑ์ที่ใช้ในการกาหนดมูลค่าสิ่ งตอบแทน : เทียบเคียงกับราคาตลาดที่ซ้ือขายกันในบริ เวณนั้น
วัตถุประสงค์ในการทารายการ :
1. บริ ษทั ฯ ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินดังกล่าว ปั จจุบนั ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างไม่ได้ใช้งาน
2. เพื่อลดภาระการดูแลทรัพย์สินดังกล่าว
กรรมการที่มีส่วนได้เสี ย ไม่เข้าประชุม และไม่มีสิทธิออกเสี ยง คือ นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ :
เห็นควรอนุมตั ิให้ขายที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างตามรายละเอียดข้างต้น เพื่อลดภาระการดูแลทรัพย์สิน
ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา)
กรรมการผูอ้ านวยการและรองประธานกรรมการบริ หาร

