
 
ท่ี ทบ 009/2562       
 15   มีนาคม   2562 
 
เร่ือง    พิจารณาการท ารายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยง  และต่ออายคุ  ้าประกนัใหก้บับริษทั ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด)์ จ ากดั  
   ในวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจาก  Transcosmos  Inc. (แกไ้ข)      
 
เรียน   กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 
 ดว้ยคณะกรรมการบริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)   ในการประชุมกรรมการบริษทั  คร้ังท่ี  11/2561   
 เม่ือวนัท่ี  15  มีนาคม  2562  ไดพ้ิจารณาและมีมติเห็นชอบใหด้ าเนินการในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 
          1.  เห็นควรใหบ้ริษทัฯ ท ารายการเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพยไ์ม่เกิน 3 ปี   และรายการเก่ียวสินทรัพยห์รือบริการกบั
บุคคลท่ีเก่ียวโยง   ดงัน้ี 
             1.  วนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ  : ภายในปี  2562 
              2.  คู่กรณีท่ีเก่ียวขอ้ง   : รวม  33  ราย 
ล ำดบั ช่ือบุคคลทีเ่กีย่วโยง ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

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

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

เอนเตอร์ไพรส์ 
                         ” 

5. บมจ.  สหพฒันพิบูล                          ” 
6. บจ. อินเตอร์เนชัน่แนล แลบบอราทอร่ีส์                          ” 
7. บจ.  อินเตอร์เนชัน่แนล เลทเธอร์แฟชัน่                          ” 

8. บจ. ราชาอูชิโน                          ” 

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

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

14. บจ.  เค. คอมเมอร์เชียล แอนด ์คอนสตรัคชัน่                          ” 

15. บจ.  ซนัร้อยแปด                          ” 

16. บจ.  เอส เอส ดี ซี  (ไทเกอร์เท็กซ์ )                          ” 

17. บจ.  ไข่  ไอ.ที. เซอร์วสิ                          ” 

 
 
 



 

ล ำดบั ช่ือบุคคลทีเ่กีย่วโยง ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

18. บจ. ไทยอรุซ  SPI เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ร่วมกนั 

19. บจ. ดีเอฟ อินเตอร์                          ” 

20. บจ.  สยามออโตแ้บคส์                          ” 

21. บจ.  สห  ลอวส์นั                          ” 

22. บจ.  แคน                          ” 

23. บจ.  ปากน ้ าโพวฒันา                          ” 

24. บจ.  มหาราชพฤกษ ์                          ” 

25. บจ. ชอ้ป โกลบอล (ประเทศไทย)                          ” 

26. บจ. เวลิดค์ลาส  เรนท ์อะคาร์ บริษทัร่วม 
27. บมจ. สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ ICC 

28. บจ. สุขทรรศน ์ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ บจ. สุขทรรศน์ เป็นกรรมการ ICC 
29. บจ. วรีะ ลอว ์ออฟฟิส ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ บจ. วรีะ ลอว ์ออฟฟิส เป็นผูบ้ริหาร ICC  
30. บจ. พีบีบีซี อินเตอร์เทรด ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ บจ. พีบีบีซี อินเตอร์เทรด เป็นกรรมการ ICC 

31. บจ. เทรน  ไทม ์ เทสต ์ ถือหุน้รายใหญ่ของ บจ. เทรน  ไทม ์ เทสต ์ เป็นกรรมการ ICC 

32. บจ. ที - เวย ์ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ บจ. ที - เวย ์ เป็นกรรมการ ICC  
33. บจ. เอส อาร์ พี นานาไซ กรรมการผูจ้ดัการ บจ. เอส อาร์ พี นานาไซ เป็นผูบ้ริหาร ICC 

 
  3.  ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ :    การท ารายการเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพยไ์ม่เกิน 3 ปี  

    และรายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการกบับุคคลท่ี 
    เก่ียวโยงกนั 
          4.  รายละเอียดของรายการเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพยไ์ม่เกิน 3 ปี   
- ค่าเช่ารับและค่าเช่าจ่าย  :  รวมจ านวนเงินนอ้ยกวา่ 606 ลา้นบาท  (นอ้ยกวา่ 3% ของ NTA ณ 31 ธนัวาคม 2561) 
          5.  รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ : 
- ค่าบริการรับและค่าบริการจ่าย  :  รวมจ านวนเงินนอ้ยกวา่ 606 ลา้นบาท  (นอ้ยกวา่ 3% ของ NTA ณ 31 ธนัวาคม 2561) 

              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. ค่าลิขสิทธ์ิจ่าย อตัราร้อยละของยอดขายสุทธิของบริษทั  โดยเทียบเคียงกบัราคาตลาด   
   อายสุญัญา  5  ปี   
 5. ค่าตกแต่งและติดตั้ง ตามรูปแบบ ขนาดพ้ืนท่ี วสัดุ และเทคนิคการตกแต่ง โดยการประมูลราคา 
 6. ค่าท่ีปรึกษาธุรกิจ กฎหมาย ตามลกัษณะ ความยากง่ายของการใหบ้ริการ 
 7. ค่าก่อสร้างซ่อมแซมตึกเก่า ตามรูปแบบ ขนาดอาคาร วสัดุ และเทคนิคก่อสร้าง โดยการประมลูราคา 
 8. ค่าอบรม  ตามหลกัสูตร  และความเช่ียวชาญของวทิยากร 
 9. ค่าบริการจา้งขายออกงาน อตัราร้อยละของอตัราค่าจา้งต่อวนั  โดยเทียบเคียงกบัราคาตลาด  และ 
    ผูรั้บเหมารายอ่ืน 
      6.    กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียหรือกรรมการท่ีเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยง ไม่เขา้ประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง  คือ 

                            1.  นายบุญเกียรติ    โชควฒันา             2.  นายธรรมรัตน์ โชควฒันา  
         3.  นายนพพร     พงษเ์วช 4.  นายมนู     ลีลานุวฒัน์ 
         5.  นางกอบสุข     แสงสวสัด์ิ 6.  นางสาวมญัชุสา     ธีรพงษพ์ิพฒัน ์
         7.  ดร.สุรัตน์     วงศรั์ตนภสัสร  
     7.    ขนาดของรายการ   : 
        เขา้ข่ายรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน เร่ืองหลกัเกณฑใ์นการท ารายการ 
ท่ีเก่ียวโยงกนั ประเภทรายการเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพยไ์ม่เกิน 3 ปี  และประเภทรายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ 
ขนาดรายการมากกวา่ 1 ลา้นบาท แต่นอ้ยกวา่ 20 ลา้นบาท  หรือมากกวา่ 0.03% แต่นอ้ยกวา่  3% ของ  NTA แลว้แต่จ านวนใด 
จะสูงกวา่  ทั้งน้ี 3 % ของ  NTA  ของบริษทั  ณ   31  ธนัวาคม  2561  ประมาณ   606  ลา้นบาท  ดงันั้นขนาดรายการขา้งตน้   
ตอ้งขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั   และเปิดเผยขอ้มูลต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โดยไม่ตอ้งขออนุมติัจากท่ี 
ประชุมผูถื้อหุน้ 

      8.   ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบ   : 
                 เห็นควรอนุมติัใหท้ ารายการเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพยไ์ม่เกิน 3 ปี และรายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือ 
บริการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัตามรายละเอียดขา้งตน้   การท ารายการดงักล่าว เป็นการท ารายการตามปกติวสิยัทางธุรกิจ    
มีความสมเหตุสมผลในเร่ืองราคา เง่ือนไขอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อบริษทั ช่วยเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนั  
เป็นการส่งเสริมและพฒันาในเชิงธุรกิจซ่ึงกนัและกนั 
 
  2.   เห็นควรใหบ้ริษทัฯ ต่ออายคุ  ้าประกนัใหก้บับริษทั ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด)์ จ ากดั ในวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจาก 
Transcosmos Inc. (ประเทศญ่ีปุ่น)  ตามสดัส่วนการลงทุนออกไปอีก 3 ปี   ซ่ึงเขา้ข่ายรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  ดงัน้ี 
         1.  วนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ : ภายในเดือนมีนาคม  2562 
 2.  คู่กรณีท่ีเก่ียวขอ้ง 
    ผูค้  ้าประกนั : บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล 
                 ผูข้อค ้าประกนั           : บจ. ทรานสคอสมอส  (ไทยแลนด)์ 
 
 
 
 
 



       
   ลกัษณะความสมัพนัธ์      : บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล  และ บจ. ทรานสคอสมอส  (ไทยแลนด)์ 
      มี  บมจ. สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง  เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ร่วมกนั  
     โดยถือหุน้  บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล = 22.49 %   และถือหุน้   
      บจ. ทรานสคอสมอส  (ไทยแลนด)์  =  9.00 %     
 3. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ    
   - ประเภทรายการ : ใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั  โดยค ้าประกนั 
     วงเงินสินเช่ือใหก้บับุคคลท่ีเก่ียวโยงตามสดัส่วนการลงทุน   9.00% 
   - ขนาดรายการ : วงเงินค ้าประกนั 9,000,000.- บาท 
     เขา้ข่ายรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
                                                                            เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั  ประเภทรายการใหค้วาม 
                                                                            ช่วยเหลือทางการเงิน  โดยค ้าประกนัตามสดัส่วนการลงทุน   ซ่ึงมีขนาดรายการ 
    นอ้ยกวา่ 100 ลา้นบาท  หรือนอ้ยกวา่ 3 % ของ  NTA  แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่ 
    ทั้งน้ี 3 % ของ  NTA  ของบริษทั  ณ   31  ธนัวาคม  2561 

ประมาณ   606  ลา้นบาท  ดงันั้นขนาดรายการขา้งตน้  ตอ้งขออนุมติัจาก 
คณะกรรมการบริษทั   และเปิดเผยขอ้มูลต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   
โดยไม่ตอ้งขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 4. รายละเอียดของรายการ 
   - ช่ือบริษทัท่ีขอค ้าประกนั : บจ.  ทรานสคอสมอส  (ไทยแลนด)์   
   - ลกัษณะการด าเนินธุรกิจ : ประกอบธุรกิจ  E-Commerce One Stop Service 
   - ทุนจดทะเบียน :  70,000,000.-  บาท   แบ่งเป็น 70,000  หุน้  มูลค่าหุน้ละ  1,000.- บาท 
   - วงเงินกูท่ี้ไดรั้บ :    100,000,000.-  บาท  จาก Transcosmos Inc. (ประเทศญ่ีปุ่น) 
   - มูลค่าค ้าประกนั :        9,000,000.-  บาท โดยค ้าประกนัตามสดัส่วนการลงทุนในวงเงินเท่าเดิม 
     ระยะเวลาการค ้าประกนั 3 ปี  ตั้งแต่ 16 มีนาคม 2562 - 15  มีนาคม  2565 
 5. วตัถุประสงคใ์นการท ารายการ :   1.  เป็นการสนบัสนุนกิจการท่ีบริษทัร่วมลงทุน 
        2.  ปฏิบติัตามภาระสญัญา  Joint Venture 
 6. กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียหรือกรรมการท่ีเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงไม่เขา้ประชุม  และไม่มีสิทธิออกเสียง 
                         คือ  นายธรรมรัตน์  โชควฒันา 
 7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั  และคณะกรรมการตรวจสอบ 
   เห็นควรอนุมติัใหค้  ้าประกนัตามรายละเอียดขา้งตน้  เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนบัสนุนทางดา้นการเงิน 
   ใหบ้ริษทัร่วมทุนมีความเขม้แขง็  สามารถท่ีจะด าเนินธุรกิจตามแผนงานท่ีวางไว ้ และปฏิบติัตามภาระ 
   สญัญา  Joint  Venture 
 
  จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
        
              ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
          (นายบุญเกียรติ  โชควฒันา) 
                                      ประธานกรรมการบริหาร 


