
 

 

ที่  กบร. 022/2559 
 

 10  สิงหาคม  2559 
 

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงการท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ประจ าปี   2559 
เรียน กรรมการและผู้จัดการ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
อ้างถึง กบร. 031/2558  ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558  เรื่อง การท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

ประจ าปี 2559 
 

 ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ของ บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2558 
เมื่อวันที่  9  พฤศจิกายน  2558  ได้มีมติอนุมัติวงเงินในการท ารายการประเภทต่างๆ กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
ประจ าปี  2559  จ านวน 12 ราย ซึ่งรวมถึง บริษัท พี ที เค มัลติเซอร์วิส จ ากัด ด้วยน้ัน 

 บริษัทฯ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทค่ารักษาความ
ปลอดภัย ประจ าปี 2559 จ านวน 1 ราย จาก บริษัท พี ที เค มัลติเซอร์วิส จ ากัด เป็น บริษัท รักษาความ
ปลอดภัย พิทักษ์กิจ จ ากัด เนื่องจาก พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 มาตรา 20 
ก าหนดให้ “บริษัทรักษาความปลอดภัยต้องใช้ค าน าหน้าชื่อว่า “บริษัทรักษาความปลอดภัย” และค าว่า 
“จ ากัด” หรือ “จ ากัด (มหาชน)” ต่อท้าย แล้วแต่กรณี” ดังนั้นบริษัท พิทักษ์กิจ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของ บริษัท พี ที เค มัลติเซอร์วิส จ ากัด จึงได้ก่อต้ัง บริษัท รักษาความปลอดภัย พิทักษ์กิจ จ ากัด และแจ้งให้
บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงคู่สัญญาโดยมีเงื่อนไขการให้บริการเช่นเดียวกับที่ได้รับจากบริษัทเดิม  

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ได้พิจารณาและมี
มตใิห้สัตยาบันวงเงินในการท ารายการใหม่กับ บริษัท รักษาความปลอดภัย พิทักษ์กิจ จ ากัด โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

(1)  วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ  : วันที ่ 1  กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2559 
 
(2)  คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง   

       ผู้รับบริการ : บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) 

        ผู้ให้บริการ : บริษัท รักษาความปลอดภัย พิทักษ์กิจ จ ากัด 
   ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ  
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(3)  รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและลักษณะความสัมพันธ์  

มี บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) (SPI) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน : 

- SPI ถือหุ้น บมจ. ไทยวาโก้           21.26%  

- SPI ถือหุ้น บจก. พิทักษ์กิจ          33.52%   

  และ บจก. พิทักษ์กิจ ถือหุ้น บจก. รักษาความปลอดภัย พิทักษ์กิจ  99.97% 

กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย  : ไม่ม ี
 
(4)  รายละเอียดของรายการ  

   ลักษณะรายการ : การว่าจ้างบุคคลที่เกี่ยวโยงกันใหบ้ริการรักษาความ
ปลอดภัยแกท่รัพย์สินของบริษัทฯ 

   วัตถุประสงค์ของการท ารายการ : เพื่อรักษาความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินของบริษัทฯ 

   วงเงินรวม : 4,200,000  บาท 

    นโยบายในการก าหนดค่าตอบแทน : ก าหนดค่าตอบแทนจากจ านวนพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยในแต่ละกะ  

  เงื่อนไขการช าระเงิน    :    ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน ทั้งนี้บริษัทฯ จะช าระเงิน
ค่าบริการเมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 
2/2559 พิจารณาให้สัตยาบันการท ารายการดังกล่าว 

  แหล่งเงินทุนที่ใช้    :    เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ 
 
(5)  ลักษณะโดยทั่วไปของรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 

   ประเภทรายการ : รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
การค้าทั่วไป 

   ขนาดของรายการ         :   เข้าข่ายเป็นรายการท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 
21/2551เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน 
ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่เป็นไปตาม
เงื่อนไขการค้าทั่วไป ซึ่งมีมูลค่าของรายการมากกว่า 1  
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     ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% 

แต่น้อยกว่า 3%  ของ  NTA  แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 
ทั้งนี้ 0.03% ของ NTA ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 
2559 เท่ากับ 1.57 ล้านบาท และ 3% ของ NTA 
เท่ากับ 157.05 ล้านบาท ดังนั้นขนาดของรายการ
ข้างต้น จึงต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ
เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย
ไม่ต้องขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

 
(6)  กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไม่ได้เข้าร่วม
ประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม 
 
(7)  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  :  
   เห็นควรให้สัตยาบันให้ท ารายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป กับ บริษัท 
รักษาความปลอดภัย พิทักษ์กิจ จ ากัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น  
เนื่องจากเป็นการท ารายการตามปกติวิสัยทางธุรกิจ มีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ   
 
(8)  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็น
ของคณะกรรมการบริษัท          :      - ไม่มี - 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 (นายบุญดี    อ านวยสกุล) 
 ประธานกรรมการบริหาร และ 
 กรรมการผู้จัดการ 


