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 บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) 

 

สารสนเทศรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และ 

การเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน 

 

การเปลี่ยนแปลงผู้ซื้อทีด่ินจาก บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน)  
 

เป็น บริษัท สห แคปปิตอล ทาวเวอร ์จ ากัด 
 

 
 
 
 
 
 

  

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 
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สารสนเทศรายการจ าหนา่ยไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน  
 บริษัท ไทยวาโก้ จ ากดั (มหาชน)  

 
  ตามมติที่ประชมุสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 ของ บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2562 
ได้อนุมัติให้บรษิัทฯ เขา้ท ารายการขายทีด่ินให้กับ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง  จ ากดั (มหาชน) (“SPI”) เนือ้ที่รวม  6 ไร ่ 
66.40 ตารางวา (2,466.40 ตารางวา)  นั้น ต่อมาทาง SPI ได้แจ้งขอเปล่ียนผู้ซื้อที่ดินดังกล่าวจาก SPI เป็น บริษัท สห แคปปิตอล 
ทาวเวอร์ จ ากัด (SCT) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เนื่องจาก SPI มีแผนท่ีจะพัฒนาที่ดินดังกล่าวเป็นโครงการส านักงาน
เกรดเอ แต่ปรากฏวา่มีหลายบริษัทให้ความสนใจเขา้ร่วมลงทุนในการพัฒนาที่ดินแปลงดงักลา่ว จึงร่วมกับ SPI ลงทุนจัดตัง้ SCT 
เพื่อเป็นบริษัทพฒันาโครงการในที่ดินข้างต้น จากนั้น SCT ได้แจ้งขอซือ้ที่ดินแปลงดงักลา่วกับบริษัทฯ (ทั้งนี้ในสัญญาจะซื้อจะ
ขายที่ดินระหว่างบริษัทฯ กับ SPI ไม่มีข้อห้ามในการเปล่ียนผู้ซื้อทีด่ิน) ดังนั้นทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที ่5/2562 เมื่อวันท่ี 
22 ตุลาคม 2562 จงึได้มีมติเห็นชอบใหบ้ริษัทฯ เปล่ียนแปลงผู้ซื้อที่ดินจาก SPI เป็น SCT โดยมีราคาซื้อขายตารางวาละ 
375,000 บาท  หรือคิดเป็นจ านวนเงินทัง้ส้ิน  924,900,000 บาท ซึ่งราคาซื้อขายที่ดินเป็นราคาประเมินเฉล่ียใหม่จากผู้ประเมิน
อิสระ 2 ราย และเป็นราคาที่ไม่เปล่ียนแปลงจากราคาที่เสนอขายให้กับ SPI  โดย SCT จะแบง่ช าระเงินเป็นงวดๆ รวม 3 งวด ให้แก่
บริษัทฯ ภายใต้เงื่อนไขการช าระเงินท่ีดีกว่า SPI ท าให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการท ารายการในครั้งนี ้

 การเปล่ียนแปลงผู้ซื้อที่ดินดังกล่าว บริษัทฯ กับ SPI จะยกเลิกสญัญาจะซื้อจะขายที่ดิน และบริษัทฯ กับ SCT จะท า
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน  โดยมีผลผูกพันต่อเมื่อที่ประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไดม้ีมติอนุมัติการเปล่ียนแปลงผู้ซื้อทีด่ิน
ข้างต้น  นอกจากนีก้ารเปล่ียนแปลงผู้ซื้อที่ดินดังกล่าวไม่เข้าข่ายหลักเกณฑ์การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยส าคัญของ
บริษัทจดทะเบียน  แต่เข้าข่ายเปน็การท ารายการทีเ่กีย่วโยงกัน โดยมีขนาดรายการมากกวา่หรือเทา่กับ 20 ล้านบาท หรือมากกวา่
หรือเท่ากับ  3% ของมูลคา่สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธ ิ(NTA) ของบริษัทฯ แล้วแตจ่ านวนใดจะสูงกวา่ บริษัทฯ จงึต้องท าการเปิดเผย
ข้อมูลการท ารายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  พร้อมทั้งแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอสิระเพื่อให้ความเห็นต่อการเขา้
ท ารายการ  และต้องได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ทีม่าประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถอืหุ้นท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย 

  บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปดิเผยสารสนเทศของรายการดังกล่าวข้างตน้ ดังนี้ 

1.  วัน เดือน ปี ที่เกดิรายการ    : ภายในเดือนเมษายน 2563 

2.  คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง 
ผู้ขาย       : บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) 

 ผู้ซ้ือ      : บริษัท สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ จ ากดั  ซึ่งเป็นบคุคลที่เกี่ยวโยงกนัของบริษัทฯ  
 รายละเอียดของผู้ซือ้ 
  ประเภทธุรกิจ  : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
  ทุนจดทะเบียน  : 2,000,000,000 บาท 
  รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ จ ากัด ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562 

 
 
 
 
 

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วน (%) 
1. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 4,200,000  21.00 
2. บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) 3,000,000  15.00 
3. บริษัท สหพัฒนพิบูล จ ากัด (มหาชน)   3,000,000  15.00 
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3.  รายละเอียดเกี่ยวกับบคุคลที่เกี่ยวโยงกัน 
   และลักษณะความสัมพันธ ์ : มี บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน 

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ ่
สัดส่วนการถือหุน้ 

บมจ. ไทยวาโก ้ บจก. สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ 
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง 23.00% 21.00% 

4.  ลักษณะโดยทัว่ไปของรายการ : บริษัทฯ เปล่ียนแปลงผู้ซื้อที่ดินจาก บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ ากัด 
(มหาชน) เป็น บริษัท สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ จ ากดั ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริษัทฯ  เนือ้ที่รวม  6 ไร่   66.40 ตารางวา  (2,466.40 ตารางวา) โดยมีราคา
ซื้อขายตารางวาละ 375,000 บาท  คิดเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน  924,900,000 บาท  
ซึ่งราคาซื้อขายที่ดินเป็นราคาประเมินเฉล่ียใหม่จากผู้ประเมินอิสระ  2  ราย โดย
ราคาดังกล่าวไม่เปล่ียนแปลงจากราคาที่เสนอขายให้กับ SPI  แต่ SCT มีเงื่อนไข
การช าระเงินทีด่ีกวา่ SPI ท าให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการท ารายการใน
ครั้งนี ้

    รายละเอียดการประเมินมูลค่าที่ดนิ 4 โฉนด เนื้อที่รวม 6 ไร่ 66.40 ตารางวา (2,466.40 ตารางวา) 
 ในการประเมินมูลค่าที่ดินครั้งนี้ บริษัทฯ ว่าจ้างผู้ประเมินอิสระ 2 ราย คือ บริษัท สยามแอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 
(SASCO) และ บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จ ากัด (BKKPA) ซึ่งเป็นผู้ประเมินราคาที่ดินรายเดียวกับการขายที่ดินแปลงดังกล่าว
ให้กับ SPI  

 เดิม ใหม ่
SASCO BKKPA SASCO BKKPA 

1. วันที่ประเมิน 12 ก.พ. 62 12 ก.พ. 62 4 ต.ค. 62 2 ต.ค. 62 
2. มูลค่าที่ดินที่ประเมิน 912,568,000  บาท 937,232,000  บาท 912,568,000  บาท 937,232,000  บาท 
3. ราคาที่ดินต่อตารางวา         370,000  บาท         380,000  บาท         370,000  บาท         380,000  บาท 

 

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วน (%) 
4. บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) 2,000,000  10.00 
5. บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) 2,000,000 10.00 
6. บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ ากดั (มหาชน)    2,000,000  10.00 
7. บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จ ากัด   1,000,000  5.00 
8. บริษัท เบทเตอรเ์วย์ (ประเทศไทย) จ ากัด      600,000  3.00 
9. บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน)     600,000  3.00 
10. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จ ากัด 299,993  1.50 
 รวมผู้ถือหุ้น 10 รายแรก 18,699,993 93.50 
 ผู้ถือหุ้นรายอืน่ 1,300,007 6.50 
 รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 20,000,000 100.00 
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5.  วัตถุประสงค์ของการท ารายการ : เพื่อน าเงินไปใชเ้ป็นทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และเพิ่มโอกาสในการลงทุนเพื่อให้
ได้ผลตอบแทนที่ดีในอนาคต 

6.  รายละเอียดของสนิทรัพยท์ี่จ าหน่ายไป 
ประเภทสินทรัพย์    : ที่ดิน 4 โฉนด  ตั้งอยู่ ต าบลบางโพงพาง  อ าเภอยานนาวา  กรุงเทพมหานคร  

เนื้อท่ีรวม 6 ไร่ 66.40 ตารางวา (2,466.40 ตารางวา)  โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
 (1)  โฉนดเลขที่  17090   เลขที่ดิน  54   หน้าส ารวจ  3735   เนื้อที่   2 – 0 – 0   ไร่   (800 ตร.ว.)  
 (2)  โฉนดเลขที่  53138   เลขที่ดิน  121 หน้าส ารวจ  10848 เนื้อที่   2 – 1 – 27 ไร่   (927 ตร.ว.)  
 (3)  โฉนดเลขที่  11357   เลขที่ดิน  53   หน้าส ารวจ  2716   เนื้อที่   0 – 1 – 0   ไร่   (100 ตร.ว.)  
 (4)  โฉนดเลขที่  59109 (13358)  เลขที่ดิน  55   หน้าส ารวจ  3135   เนื้อที่   1 – 2 – 39.40 ไร่  

 (639.40 ตร.ว.)  

 ภาระผูกพันของสินทรัพย์  :    - ไม่มี - 

มูลค่ารวมของสินทรัพย์      : จ านวนเงินทัง้ส้ิน  924,900,000 บาท 
   ซึ่งเป็นมูลค่าสินทรัพย์สุทธิตามมลูค่าส่ิงตอบแทนที่บรษิัทฯ ได้รับช าระจากการ

จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้  โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท เจย์ แคปปิตอล  
แอดไวเซอรี จ ากัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับ
รายการจ าหน่ายทรัพย์สินให้แกบุ่คคลที่เกี่ยวโยงกันของบรษิัทฯ 

นโยบายในการก าหนด :    ก าหนดคา่ตอบแทนจากราคาประเมินที่ดินของผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน  และการ 
                ค่าตอบแทน      ต่อรองเจรจาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย  

 เงื่อนไขการช าระเงิน    : บริษัท สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ จ ากดั จะแบง่ช าระเงินเป็นงวดๆ รวม 3 งวด 
ให้แก่บริษัทฯ ภายใตเ้งื่อนไขการช าระเงินท่ีดีกวา่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร ์
โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) ดงันี ้
 งวดที่ 1  ช าระเงินจ านวน 100,000,000 บาท (จากเดิม SPI ช าระเงินงวดแรก 

92,490,000 บาท*) โดยจะช าระเงินภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 
 งวดที่ 2  ช าระเงินคา่ที่ดิน 2 แปลง คือ โฉนดที่ดินเลขที่ 11357 และโฉนด

ที่ดินเลขที่ 59109 เป็นเงินทั้งส้ิน 277,275,000 บาท ภายในเดือน
ธันวาคม 2562 (จากเดิม SPI ช าระเงินตามมูลค่าทีด่ินจ านวน  
1 หรือ 2 แปลงที่จะด าเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ภายใน
เดือนธันวาคม 2562) 

 งวดที่ 3  ช าระเงินคา่ที่ดิน 2 แปลง คือ โฉนดที่ดินเลขที่ 17090 และโฉนด
ที่ดินเลขที่ 53138 เป็นเงินทั้งส้ิน 547,625,000 บาท ภายในเดือน
เมษายน 2563  (จากเดิม SPI ช าระเงินตามมูลคา่ที่ดินท่ีเหลือใน
วันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ภายในเดือนเมษายน 2563) 

     ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ผู้ขายและผู้ซือ้ตกลงช าระคนละครึง่  
ส่วนส าหรับค่าภาษีเงินได้จากการขายที่ดิน   ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ   ค่าอากร  
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และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ทุกชนิดเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินน้ัน ผู้ขายตกลงเป็นผู้
ช าระทั้งหมด (เงื่อนไขเหมือนเดิม) 

     หมายเหตุ  :  *  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าที่ดินงวดที ่ 1 จ านวน 92,490,000 บาท  
 ให้กับ SPI ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 

7.  ลักษณะทั่วไปของรายการที่เกีย่วโยงกนั 
 ประเภทรายการ         :    รายการเกีย่วกับสินทรัพย์หรือบรกิาร 
 ขนาดรายการ         :    จ านวนเงิน  924,900,000 บาท 

เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 
ประเภทรายการเกีย่วกับสินทรัพย์หรือบริการ และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการของบริษัท
จดทะเบยีนในรายการท่ีเกีย่วโยงกัน พ.ศ. 2546 ดังนั้นเมื่อค านวณขนาดรายการ
ดังกล่าว โดยพิจารณามูลค่าสูงสุดระหวา่งมูลคา่ตามบัญชีและมูลค่าสินทรัพย์
ตามราคาตลาด ซึ่งมูลคา่สูงสุดได้แก่มูลค่าสินทรัพย์ตามราคาตลาดเฉล่ีย 
ตามรายงานการประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระจ านวน 2 รายซึ่งเท่ากบั 
924,900,000 บาท ซึง่มีขนาดรายการมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้านบาท หรือ
มากกวา่หรือเท่ากับ 3% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสุทธิ (NTA) แล้วแต่จ านวน
ใดจะสูงกว่า ทั้งนี้ 3% ของ NTA ของบริษัทฯ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 
ประมาณ 168.49 ล้านบาท ดงันัน้ขนาดของรายการขา้งต้น จึงต้องเปิดเผยข้อมูล
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และต้องขออนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นดว้ย
คะแนนเสียงไม่ต่ ากวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสีย  ซึ่ง
บริษัทฯ ต้องส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมกับความเห็นของที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเปน็ระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 14 วันก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น 

8.  การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรัพย ์
 ขนาดรายการ        :    มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนเทา่กบั 12.77% ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ 

(ค านวณจากงบการเงินรวม ไตรมาสที่ 2  ส้ินสุด ณ วันท่ี 30 มิถนุายน 2562) ซึง่
เมื่อนับรวมขนาดรายการในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมามีมูลค่ารวมเท่ากับ 13.09%  ซึ่ง
มีขนาดรายการต่ ากว่า 15% ไม่เข้าข่ายหลักเกณฑ์การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ทีม่ีนัยส าคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนที่ ทจ.   20/2551   เรื่อง   หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญ
ที่เข้าขา่ยเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย เรื่อง การเปดิเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ
บริษัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547  ดังนั้นการ
ท ารายการดงักล่าวจงึอยู่ภายใตอ้ านาจอนมุัติของคณะกรรมการบริษัท โดย
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บริษัทฯ ไม่ต้องแจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย และไม่ต้องเรยีก
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการท ารายการดงักล่าว   

           เกณฑเ์ปรียบเทียบของมูลคา่ส่ิงตอบแทน 
          ขนาดของรายการ   =   มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนที่ได้รับ x 100 

                                    สินทรัพย์รวมของบริษัท (ตามงบการเงินรวม 
             ทีผ่่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
             ส้ินสุด ณ วันที่  30 มิถุนายน 2562) 
            =  924.90 ล้านบาท x 100 
                7,240.79 ล้านบาท 
            =  12.77 % 

9.  บุคคลที่เกี่ยวโยงกนั และ/หรือผู้ถือหุน้ที่มสี่วนไดเ้สียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ในการเข้าท ารายการ บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัตดิ้วยคะแนนเสียงไม่ต่ ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นทีม่ีส่วนได้เสีย ซึ่งผู้ถือหุ้นท่ีมส่ีวนได้เสียและไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน มีดงันี ้

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสียและ 
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

จ านวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ความสัมพนัธก์ับคู่สัญญา 

ในการเข้าท ารายการ จ านวนหุ้น (หุน้) สัดส่วน (%) 

  1. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง  
      จ ากัด (มหาชน) (SPI) 

27,596,600 23.00  เป็นคู่สัญญาเดิมทีจ่ะขอยกเลิกการ
ซื้อที่ดินของบรษิัทฯ ในครัง้นี ้

 เป็นผู้ถือหุ้นท้ังในบรษิัทฯ และ SCT 
 เป็นบุคคลตาม ม.258 ของกรรมการ 
ผู้จัดการของ SCT 

  2. บริษัท โชควัฒนา จ ากดั 140,620 0.12  เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ SPI โดยถือหุ้น
เป็นสัดส่วน 16.80%  ของหุ้นที่
ออกจ าหน่ายและช าระแล้วทัง้หมด
ของ SPI 

 มีกรรมการร่วมกันกับ SPI จ านวน 3 
ท่าน ได้แก่ นายบุณยสิทธิ์  โชควฒันา 
นายบุญชยั โชควฒันา และ 
นายบุญเกียรติ โชควัฒนา 

  3. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล  
      แลบบอราทอรีส์ จ ากัด 

186,500 0.16  SPI ถือหุ้นท้ังทางตรงและทางอ้อม
เป็นสัดส่วน 30.27%  ของหุ้นที่
ออกจ าหน่ายและช าระแล้วทัง้หมด 

  4. นายบุญชัย     โชควัฒนา 100,000 0.08  เป็นกรรมการผู้จัดการของ 
บริษัท โชควัฒนา จ ากัด 

 ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของ SPI 
 เป็นผู้ถือหุ้นท้ังในบรษิัทฯ และ SCT 



 
 

- 26 - 

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  ครั้งที่ 1/2562   

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสียและ 
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

จ านวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ความสัมพนัธก์ับคู่สัญญา 

ในการเข้าท ารายการ จ านวนหุ้น (หุน้) สัดส่วน (%) 
  5. บริษัท สหพัฒนพิบูล จ ากัด (มหาชน) 9,641,050 8.03  เป็นผู้ถือหุ้นท้ังในบรษิัทฯ และ SCT 
  6. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล  
      จ ากัด (มหาชน) 

6,113,020 5.09  เป็นผู้ถือหุ้นท้ังในบรษิัทฯ และ SCT 

  7. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จ ากัด 4,492,000 3.74  เป็นผู้ถือหุ้นท้ังในบรษิัทฯ และ SCT 
  8. บริษัท สรีราภรณ์ จ ากัด 2,818,940 2.35  เป็นผู้ถือหุ้นท้ังในบรษิัทฯ และ SCT 
  9. บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากดั (มหาชน) 1,670,200 1.39  เป็นผู้ถือหุ้นท้ังในบรษิัทฯ และ SCT 
10. นายบุณยสิทธิ์   โชควัฒนา 1,307,650 1.09  เป็นผู้ถือหุ้นท้ังในบรษิัทฯ และ SCT 

 ด ารงต าแหน่งเป็นประธานกรรมการ
ใน SPI และ SCT  

11. นายบุญเกียรติ  โชควัฒนา 365,985 0.31  เป็นผู้ถือหุ้นท้ังในบรษิัทฯ และ SCT 
 ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการใน SPI 

12. นายส าเริง  มนูญผล 5,900 0.00  เป็นผู้ถือหุ้นท้ังในบรษิัทฯ และ SCT 
 ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการใน SPI 
และเป็นรองประธานกรรมการใน SCT 

13. บริษัท บีเอสซี โซ อิน จ ากัด 500 0.00  เป็นผู้ถือหุ้นท้ังในบรษิัทฯ และ SCT 
14. นางสาวธนินธร โชควัฒนา 7,100 0.01  เป็นบุคคลตาม ม.258 ของกรรมการ

ผู้จัดการของ SCT 
รวม 54,446,065 45.37  

 

 
 กรรมการบริษัทที่มีส่วนไดเ้สียและ/หรือกรรมการที่เปน็บุคคลที่เกี่ยวโยงกันไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออก
เสียงในที่ประชุม  

รายชื่อกรรมการบริษัท 
ต าแหน่ง 

บมจ. ไทยวาโก ้ บมจ. สหพัฒนา 
อินเตอร์โฮลดิ้ง 

บจก. สห แคปปิตอล 
ทาวเวอร ์

1. นายมนู       ลีลานุวัฒน์   ประธานกรรมการบริษัท กรรมการบรษิัท กรรมการบรษิัท 

2. นางพรรณี   วรวุฒจิงสถติ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ - 

10.  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
  คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัททีม่ีส่วนได้เสีย เห็นสมควรให้บรษิัทฯ เปล่ียนแปลงผู้ซื้อที่ดินจากบริษทั  

สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) เป็น  บริษัท สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ จ ากัด โดยมีราคาขายที่ดินเป็นราคา
ประเมินเฉล่ียใหม่จากผู้ประเมินอิสระ  2  ราย ซึ่งเป็นราคาที่ไม่เปล่ียนแปลงจากราคาที่เสนอขายให้กับ SPI   โดย SCT 
จะแบ่งช าระเงินเป็นงวดๆ รวม 3 งวด ให้แก่บริษัทฯ ภายใต้เงื่อนไขการช าระเงินท่ีดีกว่า SPI ตามรายละเอยีดขา้งต้น ท าให้
บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการท ารายการในครัง้นี้ อีกทั้งยงัมีความเหมาะสมในดา้นราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง 
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11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท  

 - ไม่มี - 

12.   ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ไทยวาโก้ จ ากดั (มหาชน) 

  12.1 ข้อมูลบริษทัและการด าเนนิธรุกิจโดยสรุป 

  ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) 
  ชื่อย่อหลักทรัพย ์ : WACOAL 
  วันท่ีจดทะเบียนเป็นบรษิัทจ ากัด : วันท่ี 1 ตุลาคม 2513 
  วันท่ีจดทะเบียนกับตลาดหลักทรพัย์ : วันท่ี 23 ธันวาคม 2526 
  เลขทะเบียนบริษัท : 0107537001455 
  ทุนจดทะเบียน : 120 ล้านบาท   แบ่งเป็นหุ้นสามญั 120 ล้านหุ้น ช าระเต็มมูลคา่แล้ว 

 ลักษณะการประกอบธุรกจิ  : บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตสินค้าเส้ือผ้าส าเร็จรูป ซึ่งประกอบด้วย ชุดชัน้ในสตร ี
ชุดชั้นนอกสตรี และชุดเด็ก โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก คือ ชุดชัน้ในสตรี 
ภายใตเ้ครื่องหมายการค้า Wacoal การจัดจ าหน่ายภายในประเทศม ี
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้จัดจ าหน่ายราย
ใหญ่ของบริษัทฯ ส าหรับตลาดต่างประเทศได้จ าหน่ายไปยงับริษทัในกลุ่ม
ของ Wacoal Corporation ซึ่งส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น  สหรัฐอเมริกา  
และอาเซยีน เป็นหลัก 

  ที่ตั้ง : 132   ซอยเจริญราษฎร์ 7  แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม    
                       กรุงเทพมหานคร   10120   

 12.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุน้ (%) 
  1. Wacoal Corporation*       40,331,250  33.61 
  2. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน)**       27,596,600  23.00 
  3. บริษัท สหพัฒนพิบูล จ ากัด (มหาชน)**          9,641,050  8.03 
  4. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)**          6,113,020  5.09 

  5. นายวีรพัฒน ์ พูนศักดิ์อุดมสิน  4,879,600  4.07 
  6. ธนาคาร กรงุเทพ จ ากดั (มหาชน)**  4,679,400  3.90 
  7. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จ ากัด  4,492,000  3.74 
  8. บริษัท สรีราภรณ์ จ ากัด  2,818,940  2.35 

  9. บริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน)**  1,696,500  1.41 
10. บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน)**   1,670,200  1.39 

รวมผู้ถือหุ้น 10 รายแรก 103,918,560 86.60 

ผู้ถือหุ้นรายอืน่ๆ   16,081,440 13.40 

รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 120,000,000          100.00 
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         ท่ีมา  :  บริษัทฯ  
            หมายเหตุ : *  Wacoal Corporation เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศญี่ปุ่น มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ Wacoal Holdings Corporation ซึ่งเป็น

บริษัทที่จัดตั้งขึน้และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศญี่ปุ่น โดยอ้างอิงข้อมูลจาก  www.wacoalholdings.jp  
                              **  บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) บริษัท สหพัฒนพิบูล จ ากัด (มหาชน) บริษทั ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล 

จ ากัด (มหาชน) ธนาคาร กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ธนลูักษณ์ จ ากัด 
(มหาชน) เป็นบริษทัที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ถือหุ้นเพ่ิมเติมได้จาก
เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

โดยมีข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นในอันดับสุดท้าย (Ultimate shareholder) โดยสรุปของบริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จ ากัด และบริษัท สรีราภรณ์ 
จ ากดั ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญใ่น 10 อันดับแรกของบริษัทฯ และมสีถานะเป็นบริษัทจ ากัด ดงัต่อไปนี้ 

  12.2.1  รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จ ากดั ณ วนัที่ 30 เมษายน 2562 

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุน้ (%) 
  1. บริษัท สินภราดร จ ากัด 43,150 47.95 
  2. บริษัท สหพัฒนพิบูล จ ากัด (มหาชน)* 17,644 19.60 
  3. บริษัท วัตสดรมยั จ ากัด 11,250 12.50 
  4. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)* 8,100 9.00 

  5. นายบุณยสิทธิ์  โชควฒันา 3,006 3.34 

รวมผู้ถือหุ้น 5 รายแรก 83,150 92.39 

ผู้ถือหุ้นรายอืน่ๆ 6,850 7.61 

รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 90,000 100.00 

           ท่ีมา  :  www.bol.co.th 
             หมายเหตุ  *  บริษัท สหพัฒนพิบูล จ ากัด (มหาชน) และบรษิัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงสามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ถือหุ้นเพ่ิมเติมได้จากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

   12.2.1.1  รายชื่อผู้ถือหุน้บริษทั สินภราดร จ ากัด ณ วันที่ 29 เมษายน 2562 

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุน้ (%) 
  1. นายบุญเกียรติ    โชควัฒนา 120,000 20.00 
  2. นายณรงค์          โชควัฒนา 60,000 10.00 
  3. นายธรรมรัตน์     โชควัฒนา 60,000 10.00 
  4. นายส าเริง           มนูญผล 60,000 10.00 

  5. นางนิสา              จินดาสมบตัิเจริญ 40,000 6.67 

รวมผู้ถือหุ้น 5 รายแรก 340,000 56.67 

ผู้ถือหุ้นรายอืน่ๆ 260,000 43.33 

รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 600,000 100.00 

          ท่ีมา  :  www.bol.co.th 
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   12.2.1.2  รายชื่อผู้ถือหุน้บริษทั วตัสดรมัย จ ากดั ณ วนัที่ 30 เมษายน 2562 

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุน้ (%) 
  1. นายบุณยสิทธิ์     โชควัฒนา 31,996 79.99 
  2. นายฐติิภูมิ          โชควัฒนา 2,000 5.00 
  3. นางสาวธนินธร   โชควฒันา 2,000 5.00 
  4. นายธรรมรัตน์     โชควัฒนา 2,000 5.00 

  5. นางธีรดา            อ าพันวงษ ์ 2,000 5.00 

รวมผู้ถือหุ้น 5 รายแรก 39,996 99.99 

ผู้ถือหุ้นรายอืน่ๆ 4 0.01 

รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 40,000 100.00 

            ท่ีมา  :  www.bol.co.th 

  12.2.2  รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท สรีราภรณ์ จ ากัด ณ วนัที่ 25 เมษายน 2562 

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุน้ (%) 
  1. นางสาวชฎาพร      รุ่งเรืองกนกกลุ 95,000 19.00 
  2. นางสาวณภัชษติา  คุม้ใหญ่โต 95,000 19.00 
  3. นางพวงรัตน์          นารีรักษ์ 95,000 19.00 
  4. นางสาวอุไร           เหล่าศรีมงคล 95,000 19.00 

  5. นายเศรษฐนนท์     กุลเสน 40,000 8.00 

รวมผู้ถือหุ้น 5 รายแรก 420,000 84.00 

ผู้ถือหุ้นรายอืน่ๆ 80,000 16.00 

รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 500,000 100.00 

          ท่ีมา  :  www.bol.co.th 

 12.3 รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร 

 รายชื่อของคณะกรรมการบริษัท  ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1. นายโยชคิาตะ     ซุกาโมโต กรรมการท่ีปรึกษา 
2. นายมนู               ลีลานุวัฒน ์ ประธานกรรมการ 
3. นายฮิโรโนบุ ยาสึฮาระ รองประธานกรรมการ 
4. นายบุญดี            อ านวยสกุล กรรมการบรษิัท 
5. นายโนโซมุ                 โอซึกะ กรรมการบรษิัท 
6. นายธรรมรัตน์           โชควัฒนา กรรมการบรษิัท 
7. นางสาวการุณี    สุหร่าย กรรมการบรษิัท 
8. นางอรอนงค ์ แสงพุ่มพงษ ์ กรรมการบรษิัท 
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ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
9. นายคาซฮึิโระ ชิบาฮาระ กรรมการบรษิัท 

10. นายมซิึรุ เซคกิุจ ิ กรรมการบรษิัท 
11. ดร.กุลภัทรา สิโรดม กรรมการอิสระ 
12. นางพรรณี          วรวุฒจิงสถติ กรรมการอิสระ 
13. นายกฤช ฟอลเล็ต กรรมการอิสระ 
14. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักด ี กรรมการอิสระ 
15. นายพูลศักดิ ์ บุญช ู กรรมการอิสระ 

 

 

 รายชื่อของผู้บริหาร  ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1. นายบุญดี                 อ านวยสกุล กรรมการผู้จดัการ 
2. นายโนโซมุ                โอซึกะ กรรมการรองผู้จัดการ 
3. นายธรรมรัตน์            โชควัฒนา กรรมการบริหาร และผู้อ านวยการฝ่าย Marketing 
4. นางสาวการุณี           สุหร่าย กรรมการบริหาร และผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 
5. นางอรอนงค์             แสงพุ่มพงษ ์ กรรมการบริหาร และผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน 
6. นายสุวิทย์            วงศเ์จริญวุฒภร กรรมการบริหาร และผู้อ านวยการฝ่าย Fashion Apparel 
7. นางนงลักษณ ์ เตชะบุญเอนก  กรรมการบริหาร และผู้อ านวยการส านักกรรมการผู้จัดการ 
8. นางสาวณัฐชรินธร     พงศ์สุภาจินตภา กรรมการบริหาร และผู้อ านวยการ Human Science Research 

Center 
9. นางศิรวิรรณ              วิลาสศักดานนท ์ กรรมการบริหาร และผู้อ านวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ Wienna 

10. นายสมพงษ์              รัศมีธรรม      กรรมการบริหาร  และผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนการผลิต Wacoal 
11. นายเมธา                  สุภากร กรรมการบริหาร และผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยีการผลิต 
12. นายพจเดช               เกตุกระทกึ กรรมการบริหาร และผู้อ านวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ Children Wear 
13. ดร. สุคนธรัชฎ์   นิติสิริสกุล กรรมการบริหาร และผู้อ านวยการฝ่าย Merchandising 1 

 12.4 รายการระหว่างกนัปี 2561 และเดือนมกราคม - กันยายน 2562 

 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 

12.5 ตารางสรุปงบการเงนิในระยะเวลา 3 ปทีี่ผ่านมาตัง้แต่ปี 2559 ถึงป ี 2561 และ 6 เดอืนแรกของปี 2562 
พร้อมค าอธบิายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนนิงานในปีที่ผ่านมา 

 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 

12.6 ข้อมูลอืน่ที่อาจมีผลกระทบตอ่การตดัสนิใจของผู้ลงทนุอยา่งมีนัยส าคัญ 

 - ไม่มี - 
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12.7 ประมาณการทางการเงนิในปปีัจจุบัน 

 - ไม่มี - 

12.8 คดหีรือข้อรอ้งเรียนที่มีสาระส าคัญซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนนิการ 

ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มคีดีหรือข้อพิพาทใดๆ  

13. การประเมินราคาทรัพย์สนิโดยผู้ประเมินราคาอิสระ 

รายงานประเมินราคาทรัพย์สินของผู้ประเมินราคาอิสระ ได้แก่  บริษัท สยามแอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด  และ บริษัท 
กรุงเทพประเมินราคา จ ากัด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 และเอกสารแนบ 4) 

14. ความเหน็ของที่ปรึกษาการเงินอิสระ 

 รายละเอียดตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการท่ีเกีย่วโยงกัน ซึ่งจัดท าโดย บริษัท เจย์   
 แคปปิตอล แอดไวเซอรี จ ากดั ปรากฏตามส่ิงที่มาดว้ยล าดับที่ 10 

15. แบบหนังสอืมอบฉนัทะ พร้อมรายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุน้มอบฉันทะ 

 รายละเอียดของแบบหนังสือมอบฉันทะและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ เสนอชือ่ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจาก 
 ผู้ถือหุ้น ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดับท่ี 9 และ 3 
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เอกสารแนบ 1 

รายการระหว่างกนัปี 2561 และเดือนมกราคม - กันยายน 2562 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการระหวา่งกันกับบุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชนใ์นปี 2561 และเดือน
มกราคม - กันยายน 2562  โดยมีรายละเอยีดดงันี ้

1.  รายการธุรกิจปกติ การสนบัสนนุธุรกิจปกติ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ (ไม่เกนิ 3 ปี) และรายการเกี่ยวกับ
สินทรัพยห์รือบริการอืน่ 

หน่วย : ล้านบาท 

รายชื่อ 
ลักษณะ
ความ 
สัมพันธ ์

สัดสว่นการถือหุน้  (%) 
ลักษณะรายการทีส่ าคัญ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 
บริษัทฯ  
ถือหุ้น 

ถือหุ้น
บริษัทฯ 

2561 2562 
(ม.ค. – ก.ย.) 

1. กลุ่มวาโก้ คอร์ปอเรชั่น A - 33.61 - ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ 
- ขายสินค้าและวตัถุดิบ 
- ค่าลิขสิทธิ์จ่าย 

298.32 
1,150.44 

57.83 

242.71 
894.43 

48.47 
2. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง A 0.69 23.00 

 
- ค่าลิขสิทธิ์จ่าย 
- ค่าสาธารณูปโภคจา่ย 
- ค่าเชา่อสังหาริมทรัพย์จา่ย 

0.02 
9.25 
0.37 

0.01 
9.52 
0.29 

3. Myanmar Wacoal Co., Ltd. B 40.00 - - ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ 
- ขายสินค้าและวตัถุดิบ 
- ค่าสาธารณูปโภคจา่ย 
- ค่าเชา่สังหาริมทรัพย์จา่ย 
- ค่าเชา่อสังหาริมทรัพย์จา่ย 

114.90 
63.25 
0.01 
1.74 
0.99 

95.59 
63.26 

- 
1.31 
0.71 

4. บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ 
 

B 40.00 0.07 - ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ 
- ขายสินค้าและวัตถดุิบ 
- ค่าจ้างท าของจา่ย 
- ค่าจ้างท าของรับ 
- ค่าลิขสิทธิ์รับ 
- ค่าสาธารณูปโภคจา่ย 
- ค่าเชา่อสังหาริมทรัพย์จา่ย 
- ค่าเชา่อสังหาริมทรัพย์รับ 
- ค่าเชา่สังหาริมทรัพย์รับ 
- ค่าบริการระบบงาน 
  สารสนเทศรับ 

86.85 
48.62 
40.18 
5.85 
0.43 
0.36 
0.90 
2.02 
0.37 
1.95 

 

52.95 
16.14 
26.38 
0.80 
0.28 
0.26 
0.68 
1.51 
0.27 
1.51 

5. บจก. เอ เทค เทก็ซ์ไทล์ B 19.00 - - ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ 
- ค่าจ้างท าของจ่าย 
- ค่าที่ปรึกษารับ 
- ค่าบริการระบบงาน 
  สารสนเทศรับ 

178.80 
1.10 
1.20 

- 

102.24 
0.56 
1.17 
2.66 
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หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  ครั้งที่ 1/2562   

หน่วย : ล้านบาท 

รายชื่อ 
ลักษณะ
ความ 
สัมพันธ ์

สัดสว่นการถือหุน้  (%) 
ลักษณะรายการทีส่ าคัญ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 
บริษัทฯ  
ถือหุ้น 

ถือหุ้น
บริษัทฯ 

2561 2562 
 (ม.ค. – ก.ย.) 

6. บจก. จี เทค แมททเีรียล B 19.00 - - ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ 
- ขายสินค้าและวตัถุดิบ 
- ค่าจ้างท าของรับ 
- ค่าที่ปรึกษารับ 
- ค่าเชา่อสังหาริมทรัพย์รับ 
- ค่าบริการระบบงาน 
  สารสนเทศรับ 

370.91 
15.36 
3.01 
0.96 
0.81 
1.84 

 

226.13 
12.19 
7.80 
0.86 
0.60 
1.55 

 
7. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล B 3.82 5.09 - ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ 

- ขายสินค้าและวตัถุดิบ 
- ค่าจ้างท าของรับ 
- ค่าสาธารณูปโภคจา่ย 
- ค่าสาธารณูปโภครับ 
- ค่าบริหารคลังสินค้ารับ 
- ค่าโฆษณาและ  
  ประชาสัมพันธ ์
- ค่าเชา่อสังหาริมทรัพย์รับ 
- ค่าบริการระบบงาน 
  สารสนเทศจ่าย 

1.27 
2,745.37 

11.26 
0.04 
0.18 
0.14 
5.00 

 
0.94 
0.07 

 

0.30 
2,255.04 

6.55 
0.01 
0.14 

- 
0.17 

 
0.71 

- 
 

8. บจก. วีน อินเตอรเ์นชั่นแนล B 17.90 - - ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ 
- ขายสินค้าและวตัถุดิบ 
- ค่าลิขสิทธิ์รับ 
- ค่าสาธารณูปโภครับ 
- ค่าโฆษณาและ  
  ประชาสัมพันธ ์
- ซื้อสังหาริมทรัพย์ 
- ค่าเชา่อสังหาริมทรัพย์รับ 
- ค่าบริการระบบงาน 
  สารสนเทศรับ 

0.02 
109.57 
0.03 
0.38 

- 
 

- 
2.16 
1.80 

 

11.90 
(33.11) 
0.00 
0.03 
1.73 

 
3.19 
0.19 
0.30 

 
9. บจก. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) B 18.72 - - ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ 1.06 - 
10. International Commercial 

Coordination (Hong Kong) 
Limited 

B 18.00 - - ขายสินค้าและวตัถุดิบ 1.08 0.08 
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หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  ครั้งที่ 1/2562   

หน่วย : ล้านบาท 

รายชื่อ 
ลักษณะ
ความ 
สัมพันธ ์

สัดสว่นการถือหุน้  (%) 
ลักษณะรายการทีส่ าคัญ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 
บริษัทฯ  
ถือหุ้น 

ถือหุ้น
บริษัทฯ 

2561 2562 
 (ม.ค. – ก.ย.) 

11. บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ B 18.15 - - ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ 
- ขายสินค้าและวตัถุดิบ 

12.72 
0.42 

6.66 
0.19 

12. บจก. มอร์แกน เดอ ทัว  
(ประเทศไทย) 

B 12.00 - - ขายสินค้าและวตัถุดิบ 
- ค่าจ้างท าของรับ 
- ค่าที่ปรึกษารับ 
- ค่าบริหารคลังสินค้ารับ 
- ค่าเชา่อสังหาริมทรัพย์รับ 
- ค่าบริการระบบงาน 
  สารสนเทศรับ 

- 
0.32 
6.07 
0.78 
0.30 

- 

0.03 
0.20 
4.55 
0.59 
0.23 
0.01 

13. บมจ. ธนูลักษณ ์ B 0.83 1.39 - ค่าจ้างท าของจา่ย 
- ค่าที่ปรึกษารับ 

- 
0.60 

1.01 
0.45 

14. บมจ. ประชาอาภรณ์ B - 0.21 - ขายสินค้าและวตัถุดิบ 0.28 0.32 
15. บจก. เอช แอนด์ บี  

         อินเตอร์เท็กซ ์
B - - - ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ 

- ค่าลิขสิทธิ์รับ 
1.17 
0.14 

0.54 
0.06 

16. บจก. ไหมทอง B - - - ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ 
- ขายสินค้าและวตัถุดิบ 
- ค่าจ้างท าของจา่ย 

1.53 
0.07 
0.20 

1.45 
0.01 

- 
17. บจก. ไทยกุลแซ ่ B - - - ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ 

- ค่าจ้างท าของรับ 
2.24 
9.01 

0.94 
8.32 

18. บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์
เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ 

B - 0.08 - ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ 
- ค่าลิขสิทธิ์รับ 
- ค่าสาธารณูปโภครับ 
- ค่าเชา่อสังหาริมทรัพย์รับ 

11.73 
0.01 
0.14 
0.40 

4.90 
0.00 
0.06 
0.17 

19. บจก. อีสเทิร์นไทย คอนซัลติ้ง 
        1992 

B - - - ค่าสาธารณูปโภคจา่ย 0.53 0.63 

20. บจก. คาร์บอน เมจกิ 
        (ประเทศไทย)  

B 8.33 - - ค่าเชา่อสังหาริมทรัพย์รับ 0.20 0.15 

21. บจก. ไทยทาเคดะเลซ B - - - ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ 38.09 25.92 

22. บจก. ไทย บุนกะ แฟชั่น B 8.00 - - ค่าอบรมจ่าย 5.24 2.68 
23. บจก. รักษาความปลอดภัย 

         พิทักษ์กิจ 
B - - - ค่ารักษาความปลอดภัยจ่าย 7.45 6.67 

24. บจก. รักษาความปลอดภัย  
         ไทยซีคอม 

B - - - ค่ารักษาความปลอดภัยและ 
  ค่าเชา่อุปกรณ์เตือนภัยจา่ย 

3.49 
 

2.37 
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หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  ครั้งที่ 1/2562   

หน่วย : ล้านบาท 

รายชื่อ 
ลักษณะ
ความ 
สัมพันธ ์

สัดสว่นการถือหุน้  (%) 
ลักษณะรายการทีส่ าคัญ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 
บริษัทฯ  
ถือหุ้น 

ถือหุ้น
บริษัทฯ 

2561 2562 
 (ม.ค. – ก.ย.) 

25. บจก. เอราวัณส่ิงทอ B    16.23 - - ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ 2.43 2.87 
26. บจก. กบินทร์พัฒนกิจ B - - - ขายสินค้าและวตัถุดิบ 19.94 15.92 

27. บจก. ฟูจิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล B 5.00 - - ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ 9.69 7.17 
28. บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส ์ B - - - ขายหุ้นสามัญ 91.74 - 
29. บมจ. ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบ ี B 0.08 - - ค่าโฆษณาและ  

  ประชาสัมพันธ ์
- 24.06 

30. บจก. อินเตอร์เนชั่นแนล  
แลบบอราทอรีส์ 

B -     0.16 - ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ 
- ค่าลิขสิทธิ์รับ 
- ค่าสาธารณูปโภคจา่ย 
- ค่าเชา่อสังหาริมทรัพย์จา่ย 

- 
0.52 
0.04 
0.78 

2.26 
0.45 
0.01 
0.56 

31. บจก. เอสอาร์พี นานาไซ C 7.69 - - ค่าโฆษณาและ 
  ประชาสัมพันธ์ 
- ซื้อสังหาริมทรัพย ์
- ค่าเชา่อสังหาริมทรัพย์รับ 
- ค่าก่อสร้างหรือตกแตง่จา่ย 

1.00 
 

1.83 
0.24 
3.95 

2.33 
 

0.26 
0.04 
2.15 

32. บจก. รอยัลการ์เมนท ์ C 9.00 - - ค่าจ้างท าของจา่ย 22.55 15.39 
33. บจก. เอ็กแซ็ค ควิ D - - - ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ 

- ซื้อสังหาริมทรัพย ์
0.85 
15.92 

- 
- 

34. บจก. ไอ.ดี.เอฟ. E -   3.74 - ค่าเชา่อสังหาริมทรัพย์จา่ย 0.45 1.35 
35. บจก. อินทนิลเชียงใหม ่ E - - - ค่าโฆษณาและ  

  ประชาสัมพันธ ์
- 1.68 

36. บจก. อินเตอร์เนชั่นแนล  
         คอมเมอร์เชียล  
         โคออร์ดิเนชั่น 

F - - - ค่าบริการระบบงาน 
  สารสนเทศจ่าย 
- ค่าบริหารงานขายจ่าย 

- 
 

- 

2.49 
 

6.72 
37. นายธรรมรัตน์  โชควัฒนา G - 0.07 - ขายอสังหาริมทรัพย์พร้อม 

  ตกแต่งและครุภัณฑ์อื่น 
- 2.40 

ลักษณะความสัมพันธ ์  A    =    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ    
  B    =    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นเกิน 10%     

 C   =    กรรมการผู้จัดการของบริษัทดังกล่าวเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ 
  D =    ผู้เกี่ยวข้องของกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
  E =   ญาติสนิทของกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
  F    = กรรมการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
  G = กรรมการบริษัท 
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หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  ครั้งที่ 1/2562   

นโยบายราคา  บริษัทฯ ร่วมกบับริษัทจัดจ าหน่ายก าหนดราคาขายปลีกของสินค้า โดยพิจารณาจากรูปแบบ ความยากง่ายใน
กระบวนการผลิต การประเมินหรือคาดการณ์แนวโน้มการขาย  ปริมาณการขาย  ต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ  ซึ่งเมื่อสามารถ
ก าหนดราคาขายปลีก (ซึง่เป็นระดับราคาเดยีวกันทั่วประเทศ) ไดแ้ล้ว  จึงก าหนดเป็นราคาที่บรษิทัฯ ขายให้แก่ผู้จัดจ าหน่าย โดย
ส่วนแบ่งจากการคา้ปลีกนี้จะเป็นไปตามการตกลงกันในแต่ละรุ่นสินค้าและขึ้นอยูก่ับต้นทุนของแต่ละฝ่าย    

นโยบายในการก าหนดค่าตอบแทน  ในการท ารายการระหว่างกัน บริษัทฯ ได้มีการท าธุรกรรมที่เป็นไปอย่างยุติธรรม ตาม
ราคาตลาดและเป็นไปตามเงื่อนไขทางการคา้ปกติ (Fair and at arms’ length) เช่นเดียวกันกบัท่ีก าหนดให้กับบุคคลอื่นหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เกีย่วข้องกัน  

รายการ นโยบายในการก าหนดค่าตอบแทน 
-  ค่าบริหารคลงัสินค้า   ก าหนดคา่ตอบแทนจากจ านวนสินค้าที่จดัส่ง 
-  ค่าสาธารณูปโภค  ก าหนดคา่ตอบแทนตามอัตราทีป่ระกาศใชใ้นสวนอุตสาหกรรมโดย

ค านวณจากจ านวนหน่วยหรือปรมิาณที่ใช้จรงิ 
-  ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์   ก าหนดคา่ตอบแทนตามสภาพและอายุการใชง้านของทรัพย์สินน้ัน 
-  ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์   ก าหนดคา่ตอบแทนโดยพิจารณาจากท าเล ที่ตั้ง ลักษณะสภาพ 

และการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินน้ัน 
-  ค่าบริหารงานขาย ก าหนดคา่ตอบแทนจากขอบเขตเนื้อหาการท างาน สถานท่ีจัดงาน  

จ านวนงาน จ านวนพนกังานขาย 
-  ค่าบริการระบบงานสารสนเทศ   ก าหนดคา่ตอบแทนจากจ านวน   Hardware,   Software   และ      

Man-day ที่ให้บริการ 
-  ค่าออกแบบและตกแต่ง 
     

ก าหนดคา่ตอบแทนจากลักษณะ ความยากง่ายของการให้บริการ ขนาด
พื้นที่ วัสดุที่ใช้  และเทคนคิการตกแต่ง 

- ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ ์ ก าหนดคา่ตอบแทนจากคา่ใชจ้่ายที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตสื่อโฆษณา 
และค่าใช้จา่ยในการเผยแพร่โฆษณาผ่านสื่อตา่งๆ 

- ค่าก่อสร้าง ก าหนดคา่ตอบแทนจากลักษณะ ความยากงา่ยของการก่อสร้าง ขนาด
พื้นที่ วัสดุที่ใช ้

-  ค่าที่ปรึกษาธุรกจิ   ก าหนดคา่ตอบแทนจากลักษณะ  ความยากง่ายของการให้บริการ 
-  ค่ารักษาความปลอดภัย ก าหนดคา่ตอบแทนจากจ านวนพนักงานรักษาความปลอดภัยในแต่ละกะ  

 -  ค่าเช่าอุปกรณ์เตือนภัย  ก าหนดคา่ตอบแทนของระบบเตอืนภัย ตามประเภทและจ านวนอุปกรณ์
เตือนภัยที่ใช ้

 -  ค่าอบรม   ก าหนดคา่ตอบแทนจากคา่ใชจ้่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละหลักสูตร 
  -  ค่าสังหาริมทรัพย ์ ก าหนดคา่ตอบแทนตามราคาตลาดที่ซื้อขายและการเจรจาต่อรอง 
  -  ราคาขายหุ้นสามัญ ก าหนดคา่ตอบแทนตามราคาที่ผู้ซื้อท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดย

สมัครใจ (Voluntary Tender Offer) 
  - ราคาขายอสังหาริมทรัพย์พร้อม 
    ตกแตง่และครุภัณฑ์อื่น 

ก าหนดคา่ตอบแทนตามราคาประเมินของผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน และ
การเจรจาต่อรอง 
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2.  รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 
หน่วย :  ล้านบาท 

รายชื่อบริษัท 
ให้กู้ยืม ค้ าประกัน* 

คงเหลือ 

ณ 30 ก.ย. 62 
คงเหลือ 

 ณ 31 ธ.ค. 61 

เพิ่มขึน้ ลดลง คงเหลือ 

ณ 30 ก.ย. 62 

อัตรา 

ดอกเบี้ย 
1. บจก. เอ เทค เทก็ซ์ไทล์ - - - - - 36.38 
2. บจก. สหพัฒน์เรียลเอสเตท - - - - - 42.46 

รวม - - - - - 78.84 
 

การให้กู้ยืมเงนิ   บริษัทฯ และบริษัทย่อยไมม่ีการให้กู้ยืมเงินระยะสั้นและระยะยาวแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกัน ณ วันท่ี 30 
กันยายน 2562 

การค้ าประกัน   บริษัทฯ  และบริษัทย่อยได้ค้ าประกันกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันตามสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันท่ี 30 กันยายน  2562 
มียอดคงคา้งรวมทั้งส้ิน 78.84 ล้านบาท    

ความจ าเปน็และความสมเหตสุมผลของรายการทีท่ ากับบุคคลทีอ่าจมีความขดัแย้ง 

 การประกอบธุรกจิภายใต้สภาวะการแข่งขันท่ีรุนแรง บริษัทฯ   ต้องพึ่งพาอาศัยพันธมติรหรือเครอืข่ายทางธุรกจิทั้งทีเ่ป็น
อุตสาหกรรมต้นน้ าและปลายน้ าเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและศักยภาพในการด าเนินธุรกิจ  ซึง่จะน าไปสู่การพัฒนาและการ
เจริญเติบโตอย่างยัง่ยืนในอนาคต 

 ถึงแมว้่าพันธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกจิของบริษัทฯ  จะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง   แต่ในการท ารายการระหวา่งกัน  
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมในการเข้าท าสัญญาหรือท าความตกลงนั้นๆ    โดยยึดถือ
ประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นที่ตั้ง    ส าหรับการก าหนดราคาซื้อขายเป็นไปตามปกติทางการคา้   มิได้กระท าเพื่อ
จ าหน่ายถา่ยโอนผลประโยชน์ของบริษัทฯ ออกไปยงับุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ 

 ในขณะเดียวกันคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญตัิหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 
2551  มาตรา 89/12   โดยภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี   ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติหลักการให้ฝา่ย 
จัดการสามารถอนุมตัิการท าธุรกรรมที่เป็นรายการธุรกจิปกติ และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติทีม่ขี้อตกลงทางการคา้ในลักษณะ
เดียวกับที่วิญญูชนจะพงึกระท ากบัคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ านาจต่อรองทางการคา้ที่ปราศจากอิทธิพลใน
การท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้อง และให้รายงานธุรกรรมดังกล่าวทีเ่กิดขึ้นให้ที่ประชมุ
คณะกรรมการบริษัทรับทราบเปน็ประจ าทุกไตรมาส 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัรายการที่เกิดขึน้ 

ในกรณีที่เป็นการท ารายการระหวา่งกันที่มีนัยส าคัญ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะน าเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนมุัติหรือใหค้วามเห็นชอบเพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ตามขนาดรายการท่ีเกิดขึ้น ทั้งนี้ในการพิจารณา
รายการระหว่างกัน คณะกรรมการบริษัทจะค านึงถึงความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงือ่นไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 

ในปี 2561 และเดือนมกราคม - กันยายน 2562 กรรมการอิสระและกรรมการบริษัทไมม่ีความเห็นเกี่ยวกับการท า
รายการระหว่างกันที่แตกตา่งไปจากมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

หมายเหตุ : * บริษัทฯ ค้ าประกันวงเงินสินเช่ือให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามสัดสว่นการถือหุ้น 
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นโยบายและแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถงึความรับผิดชอบต่อหนา้ที่ในฐานะกรรมการบรษิัทมหาชนที่พึงมีตอ่ผู้ถือหุ้น พนักงาน 
และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายภายใตห้ลักการการก ากับดูแลกจิการท่ีดี ดังนั้นรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะ
เป็นรายการที่ด าเนินการตามปกติทางการค้า และเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
เรื่อง “หลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน” 

กรณีบุคคลทีอ่าจมีความขดัแย้งถือหุ้นในบริษทัย่อย หรือบริษัทร่วมรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 10 

บริษัทฯ ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 10  แต่บริษัทฯ มีบุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแย้งจ านวน  2  ราย  ถือหุ้นในบริษัทร่วมรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10   ทั้งนี้เนื่องจากการลงทุนของบริษัทฯ  และบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งในบริษัทร่วมเป็นไปในลักษณะของการร่วมลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ   โดยอาศัยความรู ้
ความช านาญของบุคคลท่ีอาจมคีวามขัดแย้งซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ     
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เอกสารแนบ 2 

ตารางสรุปงบการเงนิในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี  2559 ถึงปี  2561 และ 6 เดือนแรกของปี 2562 พร้อมค าอธิบาย
และการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงาน 

 จากงบการเงินปี  2559 - ปี 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบ และงบการเงิน 6 เดือนแรกของปี 2562 ที่ผ่านการสอบทาน 
สามารถสรุปผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ผ่านมาได้ดงันี ้

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม) 
                                                                                                                                     หน่วย : ล้านบาท 

รายการ ม.ค. - มิ.ย.  
2562 

% 2561  %  2560  %  2559  %  

รายได้จากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ 2,416.23 100.00 4,606.05 100.00 4,362.54  100.00  4,138.46 100.00 
ต้นทุนขายและต้นทุนการใหบ้ริการ (1,630.76) (67.49) (3,398.58) (73.79) (3,341.33) (76.59) (3,169.99) (76.60) 

ก าไรขั้นต้น 785.47 32.51 1,207.47 26.21 1,021.21  23.41  968.47 23.40 

เงินปันผลรับ  70.74 2.93 78.15 1.70 81.87  1.88  80.50 1.95 

รายได้อ่ืน  48.74 2.02 95.99 2.08 102.14  2.34  94.46 2.28 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 904.95 37.46 1,381.61 
(266.06) 

30.00  
(5.78) 

1,205.22  
(131.68) 

27.63  
(3.02) 

1,143.43 
(100.23) 

27.63 
(2.42) ค่าใช้จ่ายในการขาย  (342.85) (14.19) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  (347.60) (14.39) (671.72) (14.58) (625.47) (14.34) (588.44) (14.22) 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร (42.92) (1.78) (69.35) (1.51) (64.17) (1.47) (87.32) (2.11) 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน 2.20 0.09 (75.42) (1.64) (8.07) (0.18) (4.69) (0.11) 
ก าไร (ขาดทุน) จากการจ าหน่ายเงินลงทุน 1.26 0.05 90.49 1.96 (5.19) (0.12) - - 

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 175.04 7.24 389.55 8.46 370.65  8.50 362.75 8.77 
ต้นทุนทางการเงิน (0.01) (0.00) (0.08) (0.00) (0.27) (0.01) (4.28) (0.10) 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 5.99 0.25 10.71 0.23 (5.49) (0.13) (11.13) (0.27) 

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 181.02 7.49 400.18 8.69 364.88 8.36 347.34 8.39 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  (23.53) (0.97) (44.40) (0.96) (40.20) (0.92) (36.36) (0.88) 
ก าไรสุทธิส าหรับปี 157.49 6.52 355.78 7.72 324.68 7.44 310.98 7.51 

การแบ่งปันก าไร         

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ ่ 157.49 6.52 355.76 7.72 324.67 7.44 310.95 7.51 

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 0.00 0.00 (0.02) (0.00) (0.01) (0.00) (0.03) (0.00) 

ก าไรสุทธิส าหรับป ี 157.49 6.52 355.78 7.72 324.68 7.44 310.98 7.51 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรบัปี (83.69) (3.47)     (129.81) (2.81) 156.80 3.60 80.59 1.95 
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี – สุทธิจากภาษีเงินได้ 73.80 3.05 225.97 4.91 481.48 11.04 391.57 9.46 

 

สรุปผลการด าเนินงาน 

 ในปี 2561  บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการขายสินคา้และการให้บริการ 4,606.05  ล้านบาท  ปีก่อนเทา่กับ  4,362.54  ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 243.51 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้จากการขายสินคา้ในประเทศเพิม่ขึ้นจากปีก่อนเพิ่มขึ้น 228.95 ล้านบาท 
คิดเป็น 7.32% เนื่องจากบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับผู้จัดจ าหน่ายในการเพิม่ช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าและมีการส่งเสริมการขาย
เพิ่มขึ้นอยา่งต่อเนื่อง   ส่วนรายได้อื่นจ านวนเงิน 95.99 ล้านบาท ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียรับ 8.37 ล้านบาท คา่เช่ารับ 
10.77 ล้านบาท รายได้ค่าบริการและค่าที่ปรึกษา 17.95 ล้านบาท ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน 11.90 ล้านบาท ค่าชดเชย
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ค่าเสียหายค่าเสียหายจากการรับคืนสินค้า 34.45 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีก าไรก่อนคา่ใช้จา่ยเทา่กับ 1,381.61 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 176.39 ล้านบาท  

ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ 2,416.23 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 
237.76 ล้านบาท สาเหตเุกิดจากการจัดสง่เสริมการขายและการตลาด ส่งผลใหย้อดขายเพิ่มขึ้น ส่วนรายได้อื่นจ านวน 48.74 
ล้านบาท ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย ดอกเบี้ยรับ 4.76 ล้านบาท ค่าเช่ารับ 3.69 ล้านบาท รายได้คา่บริการและค่าที่ปรกึษา 10.94 
ล้านบาท ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน 6.48 ล้านบาท  ค่าชดเชยคา่เสียหายค่าเสียหายจากการรับคนืสินค้า 11.86 ล้านบาท ส่งผล
ให้บริษัทฯ มีก าไรก่อนคา่ใช้จา่ย 904.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันปกี่อน 276.55 ล้านบาท 

 ส่วนค่าใช้จา่ยในการขายปี 2561 เท่ากับ 266.06 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 134.38 ล้านบาท เนื่องจากบรษิัทฯ มีคา่ใช้จา่ยทาง
การตลาดและส่งเสริมการขายเพิม่ขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ มีขาดทนุจากการด้อยคา่ของเงินลงทุน 75.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 67.35 
ล้านบาท และบริษัทฯ มกี าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน 90.49 ล้านบาท จึงท าให้บรษิัทฯ มีก าไรสุทธิ  355.76 ล้านบาท  ปีก่อน
เท่ากับ  324.67  ล้านบาท  เพิ่มขึ้น  31.09 ล้านบาท 

ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิ 157.49 ล้านบาท ลดลง 22.49 ล้านบาทจากชว่งเวลาเดยีวกันปี
ก่อน สาเหตุหลักมาจากการแขง็ค่าของเงินบาท ท าให้ก าไรจากการขายตา่งประเทศลดลง และค่าใช้จา่ยส่งเสริมการขายและ
การตลาดที่เพิ่มขึ้น 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ (งบการเงินรวม)  
                                                        หน่วย : ล้านบาท 

สินทรัพย์ มิ.ย. 2562 % 2561 % 2560 % 2559 % 

สินทรัพย์หมุนเวียน         

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   58.24 0.80   167.71 2.32 32.99         0.47  61.78 0.92 

 เงินลงทุนช่ัวคราว 243.29 3.36 400.78 5.55 420.91         5.95  249.78 3.74 

 ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 865.78 11.96 798.97 11.07 728.84        0.31  623.81 9.33 

 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอ่ืน 21.53 0.30 21.53 0.30 41.55         0.59  51.55 0.77 

 สินค้าคงเหลือ 1,459.02 20.15 1,302.01 18.04 1,109.49       15.70  1,225.29 18.32 
 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 34.81 0.48 22.37 0.31 19.86         0.28  20.95 0.31 

 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,682.67 37.05 2,713.37 37.59 2,353.64    33.30  2,233.16 33.39 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน         
      เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน - -   2.06 0.03 2.06         0.03  6.84 0.10 
      เงินลงทุนเผื่อขาย 1,448.35 20.00 1,503.86 20.83 1,670.65       23.64  1,469.35 21.97 
      เงินลงทุนในบริษัทร่วม 182.68 2.52 176.69 2.45 165.93  2.35  47.00 0.70 

      เงินลงทุนระยะยาวอื่น  861.80 11.90 796.55 11.04 859.82   12.16  852.92 12.76 

      อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 697.17 9.63 709.98 9.84 713.57   10.09  676.99 10.13 

      ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  1,220.91 16.86 1,227.76 17.01 1,257.31   17.79  1,350.33 20.19 

      สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 40.18 0.56 39.32 0.54 37.27   0.53  41.66 0.62 
      สิทธิการเช่า 12.02 0.17 14.03 0.19 2.47   0.03  3.67 0.06 
      สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 95.01 1.31 34.55 0.48 5.45   0.08  5.29 0.08 

 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,558.12 62.95 4,504.81 62.41 4,714.53   66.70  4,454.05 66.61 
รวมสินทรัพย์ 7,240.79 100.00 7,218.18 100.00 7,068.17   100.00  6,687.21 100.00 
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หน่วย : ล้านบาท 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น มิ.ย. 2562 % 2561 % 2560 % 2559 % 

หนี้สินหมุนเวียน          

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น 
             จากสถาบันการเงิน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
18.00 

 
0.27 

 เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 739.56 10.21 683.49 9.47    583.52       8.26  576.42 8.62 

 หนี้สินจากสญัญาเช่าการเงินถึงก าหนด         

             ช าระภายในหนึ่งปี 0.09 0.00 0.26 0.00  0.38   0.01  0.43 0.01 

     ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนส าหรับ         

             ผลประโยชน์พนักงาน 77.67 1.07 59.01 0.82      39.45       0.56       47.12      0.70  
     ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 26.23 0.36 39.13 0.54      16.63       0.23  13.95 0.21 

 หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน          

 ประมาณการสินค้ารับคนื 33.80 0.47 25.00 0.35 30.00 0.42 30.00 0.45 
 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย 4.07 0.06 7.08 0.10 5.38  0.08 7.66 0.11 
               อ่ืนๆ 13.19 0.18 11.07 0.15 7.11  0.10 5.15 0.08 

 51.06 0.71 43.15 0.60 42.49      0.60  42.81 0.64 

                      รวมหนี้สินหมุนเวียน 894.61 12.35 825.04 11.43 682.48      9.66  698.73   10.45  

หนี้สินไม่หมุนเวียน          

    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - - - - 0.26  0.00 0.65 0.01 

    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี 47.75 0.66 72.91 1.01 122.53 1.74 86.06 1.29 
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส าหรับ         

       ผลประโยชน์พนักงาน 629.54 8.69 509.13 7.05 497.76      7.04  462.08   6.91  

                      รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 677.29 9.35 582.04 8.06 620.55      8.78  548.79   8.21  

  รวมหน้ีสิน 1,571.90 21.70 1,407.08 19.49 1,303.03    18.44  1,247.52 18.66 

ส่วนของผู้ถือหุ้น         

ทุนเรือนหุ้น          

 ทุนจดทะเบียน         

          หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น         

              มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท  120.00 1.66 120.00 1.66 120.00 1.70 120.00 1.80 

  ทุนที่ออกและช าระแลว้         

     หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น          

         มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท ช าระครบแลว้ 120.00 1.66 120.00 1.66 120.00 1.70 120.00 1.80 
ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามัญ 297.19 4.10 297.19 4.12 297.19 4.20 297.19 4.44 
ก าไรสะสม 
 จัดสรรแลว้ 

        

  ทุนส ารองตามกฎหมาย 12.00 0.17 12.00 0.17 12.00 0.17 12.00 0.18 

  ส ารองทั่วไป 406.17 5.61 389.93 5.40 371.40 5.25 354.04 5.29 

 ยังไม่ได้จัดสรร 4,094.76 56.56 4,169.52 57.77 4,012.29  56.77 3,860.97  57.74 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 738.55 10.20 822.23 11.39 952.04  13.47 795.24  11.89 
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หน่วย : ล้านบาท 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น มิ.ย. 2562 % 2561 % 2560 % 2559 % 

          รวมส่วนของบริษัทใหญ ่ 5,668.67 78.30 5,810.87 80.51 5,764.92  81.56 5,439.44 81.34 
ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุม 0.22 0.00 0.22 0.00 0.22  0.00 0.25 0.00 
 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,668.89 78.30 5,811.09 80.51 5,765,14  81.56 5,439.69 81.34 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น  7,240.79 100.00 7,218.18 100.00 7,068.16  100.00 6,687.21 100.00 

 

อัตราส่วนทางการเงนิ  
 

                   งบการเงินรวม หนว่ย       ม.ค.-มิ.ย. 2562    2561 2560 2559 

  1. อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า                  3.00 3.29 3.45 3.20 

  2. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น                เท่า                  0.28 0.24 0.23 0.23 

  3. อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น                                %                   5.81* 6.15 5.80 5.86 

  4. อัตราก าไรขั้นต้น                                             %                 32.51       26.21 23.41 23.40 

  5. อัตราก าไรสุทธิต่อรายได้รวม                            %                  6.21 7.44 7.14 7.21 

 หมายเหตุ  :   *   ประมาณการเต็มปี 
 

สรุปฐานะทางการเงนิ 

 ณ ส้ินปี 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทัง้ส้ิน  7,218.18  ล้านบาท ปีก่อนเท่ากับ 7,068.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 150.01  
ล้านบาท ส่วนใหญเ่ป็นรายการเงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว 568.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 114.59 ล้าน
บาท  เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินสดรับจากการด าเนินงาน และจากการขายเงินลงทุนเผ่ือขาย  และมีสินค้าคงเหลือ 1,302.01 ล้าน
บาท ปีก่อนเทา่กับ 1,109.49 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 192.52 ล้านบาท  เนื่องจากบริษัทฯ มีสินค้าไวเ้พื่อรองรับการขยายช่องทางการ
ขายที่เพิม่ขึ้น เงินลงทุนเผ่ือขาย 1,503.80 ล้านบาท ปีก่อนเทา่กบั 1,670.65 ล้านบาท ลดลง 166.79 ล้านบาท ส่วนใหญเ่กดิจาก
การขายเงินลงทุนเผ่ือขาย 104.25 ล้านบาท  และมีขาดทุนท่ียงัไมเ่กิดขึ้นจากหลักทรัพย์เผ่ือขาย 68.40 ล้านบาท  เงินลงทุนระยะ
ยาวอื่น 796.55 ล้านบาท ปกี่อน 859.82 ล้านบาท ลดลง 63.27 ล้านบาท ส่วนใหญเ่กดิจากการตัง้ด้อยค่าเงินลงทุนในหุ้นสามัญ
สุทธิ 53.60 ล้านบาท และหุ้นกู้ครบก าหนดไถ่ถอนสุทธิ 17.30 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 1,407.08 ล้านบาท  ปกี่อนเทา่กับ 
1,303.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 104.05 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญเ่กดิจากเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอื่น 683.49 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 99.97 ล้านบาท  ณ ส้ินปี 2561 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 5,811.09  ล้านบาท  เพิ่มขึน้  45.95  ล้านบาท  โดยมีก าไร
สะสมที่ยังไม่จดัสรรเพิ่มขึ้น 157.23 ล้านบาท  เนื่องจากมกี าไรสุทธิปี  2561 จ านวน 355.76 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลจ านวน 180  
ล้านบาท และองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 129.81 ล้านบาท จากราคาหลักทรัพย์ทีล่ดลงตามราคาตลาด 

 และ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทัง้ส้ิน 7,240.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.61 ล้านบาท มีหนี้สิน
รวมเทา่กับ 1,571.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 164.82 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเจา้หน้ีการค้าและเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น และประมาณ
การหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุน้ 5,668.89 ล้านบาท ลดลง 142.20 ล้านบาท เนื่องจากมกีาร
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และมีผลขาดทุนจากการวดัมูลคา่ใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน 
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