
 

ที่  กบร.  012/2562 
 

 22  ตุลาคม  2562 
 

เรื่อง การเพิ่มงบประมาณว่าจ้างบุคคลที่เกี่ยวโยงกันบริหารงานขายและพัฒนาระบบ  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
อ้างถึง กบร. 022/2561 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 เรื่อง การว่าจ้างบุคคลที่เกี่ยวโยงกันบริหารงานขายและ

พัฒนาระบบ  
 

 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม  
2562 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติเพิ่มงบประมาณบริหารงานขายและพัฒนาระบบในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 
2562 เพื่อรองรับการท างานของช่องทางการขายในอนาคต เป็นจ านวนเงิน 6,000,000 บาท จากวงเงินเดิม 
17,000,000 บาท  เป็นวงเงินใหม่ 23,000,000 บาท โดยว่าจ้าง บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล  
โคออร์ดิเนชั่น จ ากัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เป็นผู้บริหารงานขายและพัฒนาระบบดังกล่าว โดยมี
รายละเอยีดดังนี้ 

(1) วัน  เดือน  ปี ที่เกิดรายการ : วันที่ 1 มกราคม  - 31 ธันวาคม 2562 

(2) คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง  
ผู้ว่าจ้าง  : บริษัท  ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) 

 ผู้รับจ้าง  : บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล โคออร์ดิเนชั่น จ ากัด 
     ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 

(3) รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
 และลักษณะความสัมพันธ์ : กรรมการบริษัท (นายธรรมรัตน์  โชควัฒนา) เป็นผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ใน บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล โคออร์ดิเนชั่น 
จ ากัด โดยถือหุ้น 13.80% 

(4) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ  :  การว่าจ้างบุคคลที่เกี่ยวโยงกันบริหารงานขายและการพัฒนา
ระบบเพื่อรองรับการท างานของช่องทางการขายในอนาคต 
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(5) วัตถุประสงค์ของการท ารายการ :  เพื่อเพิ่มงานบริหารงานขายและพัฒนาระบบเพื่อรองรับระบบ 

                                                                  การขายและช่องทางการขายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

(6)  รายละเอียดของการท าธุรกรรม    

 มูลค่ารวมของรายการ : วงเงินรวม  23,000,000 บาท 

 นโยบายในการก าหนดค่าตอบแทน :  

 - ค่าบริหารงานขาย     ก าหนดค่าตอบแทนจากขอบเขตเนื้อหาการท างาน สถานที่จัด
งาน จ านวนงาน จ านวนพนักงานขาย  

 - ค่าบริการระบบงานสารสนเทศ  ก าหนดค่าตอบแทนจากจ านวน Hardware, Software และ  
Man-day ที่ให้บริการ 

 เงื่อนไขการช าระเงิน :  

 - การบริหารงานขาย    ร้อยละ 100 ของค่าจ้างทั้งหมด (ภายหลังส่งมอบงาน) 

  - การพัฒนาระบบ     Software แบ่งจ่ายเป็น 2 งวด 

   งวดที่ 1 ร้อยละ 50 ของค่าจ้างทั้งหมด  
            (เมื่อผู้ว่าจ้างลงนามในสัญญา)  

   งวดที ่2 ร้อยละ 50 ของค่าจ้างทั้งหมด     

                (ภายใน 30 วัน หลังจากผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานที่เสร็จ 
             สมบูรณ์ทั้งหมดจากผู้รับจ้างแล้ว) 

   Hardware   จ่ายเต็มจ านวน เมื่อบริษัทฯ ได้รับสินค้า 

   Maintenance  ช าระเป็นรายเดือน 

(7)  แหล่งเงินทุนที่ใช้  :  เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ 

(8)  ลักษณะโดยทั่วไปของรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 
 ประเภทรายการ : รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 
 ขนาดรายการ : ภายในวงเงิน  23,000,000 บาท 
    เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตาม

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  ท่ี ทจ. 21/2551  เรื่อง  
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    หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทรายการ

สนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท 
แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือ มากกว่า 0.03%  แต่น้อยกว่า 
3% ของ NTA แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า ทั้งนี้ 0.03% ของ  
NTA ของบริษัทฯ  ณ  วันที่  30  มิถุนายน 2562 ประมาณ
1.68  ล้านบาท และ 3% ของ NTA ประมาณ 168.49 ล้านบาท  
ดังนั้นขนาดของรายการข้างต้น จึงต้องขออนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท  และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

 (9) กรรมการบรษิัทที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการท่ีเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเข้าไม้ได้เข้าร่วมประชุม 
และไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม  

รายชื่อกรรมการบริษัท 
ต าแหน่ง 

บมจ. ไทยวาโก้ บจก. อินเตอร์เนชั่นแนล  
คอมเมอร์เชียล โคออร์ดิเนชั่น 

นายธรรมรัตน์   โชควัฒนา กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท 

(10) ความเห็นของคณะกรรมการบรษิัท  : 
 เห็นควรอนุมัติเพิ่มงบประมาณบริหารงานขายและพัฒนาระบบในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 เพื่อ
รองรับการท างานของช่องทางการขายในอนาคต เป็นจ านวนเงิน 6,000,000 บาท จากวงเงินเดิม  17,000,000 
บาท เป็นวงเงินใหม่ 23,000,000 บาท โดยว่าจ้าง บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล โคออร์ดิเนชั่น จ ากัด 
ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เป็นผู้บริหารงานขายและพัฒนาระบบดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทฯ 
สามารถเพิ่มงานบริหารงานขายและพัฒนาระบบเพื่อรองรับระบบการขายและช่องทางการขายให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น รวมทั้งได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมในด้านราคาและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง 

(11) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทท่ีแตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท        :     - ไม่มี -                                                                                                    
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  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
  (นายบุญดี  อ านวยสกุล) 
 ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


