
 

ที่  กบร. 034/2555 
 

 8  พฤศจกิายน  2555 
 

เร่ือง การทาํรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ประจําป   2556 
เรียน กรรมการและผูจัดการ 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

  ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษทั ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) คร้ังที ่ 4/2555 เมื่อ
วันที่  8  พฤศจิกายน  2555  ไดพิจารณาและมีมติอนมุัติวงเงินในการทํารายการประเภทตางๆ กับบุคคลที่
เกี่ยวโยงกัน ประจําป  2556  โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 1. วัน เดือน ป ที่เกิดรายการ  : เร่ิมต้ังแต  1  มกราคม   2556   เปนตนไป 

 2. คูกรณทีี่เกีย่วของ : บุคคลที่เกี่ยวโยงกันจํานวน  12   ราย  

  บุคคลที่เกี่ยวโยงกันและลกัษณะความสัมพันธ 
   

ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเกีย่วโยงกัน ลักษณะความสัมพันธ 
1. บมจ. สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง  (SPI) เปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 

2. บมจ. ไอ.ซี.ซ.ี อินเตอรเนช่ันแนล SPI   เปนผูถือหุนรายใหญรวมกนั 
3. บมจ. เอส แอนด เจ อินเตอรเนช่ันแนล เอนเตอรไพรส SPI   เปนผูถือหุนรายใหญรวมกนั

4. บจก. วนี อินเตอรเนช่ันแนล SPI   เปนผูถือหุนรายใหญรวมกนั 

5. บจก. เอส.ที.จ.ีซี. SPI   เปนผูถือหุนรายใหญรวมกนั 

6. บจก. พ ีท ีเค มัลติเซอรวิส SPI   เปนผูถือหุนรายใหญรวมกนั 

7. บจก. ไทยซีคอมพิทกัษกจิ SPI   เปนผูถือหุนรายใหญรวมกนั 
8. บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ SPI  เปนผูถือหุนรายใหญรวมกนั

9. บจก. โดม คอมโพสิต (ประเทศไทย) SPI  เปนผูถือหุนรายใหญรวมกนั

10. บจก. เอสเอสดีซี (ไทเกอรเทก็ซ) SPI  เปนผูถือหุนรายใหญรวมกนั

11. บจก. ไทย บุนกะ แฟช่ัน SPI  เปนผูถือหุนรายใหญรวมกนั

12. บจก. วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด) SPI  เปนผูถือหุนรายใหญรวมกนั
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 3. ลักษณะโดยท่ัวไปของรายการ : 

ลําดับ รายการ ประเภท วงเงินรวม 
1. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม รายรับ - คาบริหารคลังสินคา  10  ลานบาท

 เปนไปตามเงือ่นไขการคาทัว่ไป - คาสาธารณูปโภค
  - คาที่ปรึกษาธุรกิจ
  รายจาย - คาสาธารณูปโภค  40  ลานบาท
  - คาที่ปรึกษาธุรกิจ
  - คาวิจยัและพัฒนา   
  - คารักษาความปลอดภัย
  - คาเชาอุปกรณเตือนภัย
  - คาเชาอสังหาริมทรัพย

2. รายการเชาหรือใหเชา
อสังหาริมทรัพยไมเกิน 3 ป 

รายรับ - คาเชาอสังหาริมทรัพย 20  ลานบาท

3. รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือ รายรับ - คาเชาสังหาริมทรัพย   15  ลานบาท
 บริการ - คาบริการระบบงานสารสนเทศ     
  - คาอบรม
  รายจาย - คาอบรม  6  ลานบาท
 รวม     91 ลานบาท

 4. นโยบายในการกําหนดคาตอบแทน   : 
 - คาบริหารคลังสินคา กําหนดคาตอบแทนจากจํานวนสินคาที่จดัสง 
 - คาสาธารณูปโภค กําหนดคาตอบแทนตามอัตราที่ประกาศใชในสวนอุตสาหกรรม 

โดยคํานวณจากจํานวนหนวยหรือปริมาณที่ใชจริง 
 - คาที่ปรึกษาธุรกิจ กําหนดคาตอบแทนจากลักษณะ ความยากงายของการ

ใหบริการ 
 - คาวิจัยและพฒันา กําหนดคาตอบแทนจากลักษณะ ความยากงายของการ

ใหบริการ 
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 - คารักษาความปลอดภัย กําหนดคาตอบแทนจากจาํนวนพนักงานรักษาความปลอดภัยใน

แตละกะ  
 - คาเชาอุปกรณเตือนภัย กําหนดคาตอบแทนของระบบเตือนภัย ตามประเภทและ

จํานวนอุปกรณเตือนภัยที่ใช 
 - คาเชาอสังหาริมทรัพย กําหนดคาตอบแทน โดยพจิารณาจาก ทําเล ที่ต้ัง ลักษณะ

สภาพ และการใชประโยชนของทรัพยสินนั้น 
 - คาเชาสังหาริมทรัพย กําหนดคาตอบแทนตามสภาพ และอายุการใชงานของ

ทรัพยสินนัน้ 
 - คาบริการระบบงานสารสนเทศ กําหนดคาตอบแทนจากจํานวน Hardware, Software และ 

Man-day ที่ใหบริการ  
 - คาอบรม กําหนดคาตอบแทนจากคาใชจายที่เกิดข้ึนในแตละหลักสูตร  

 5.  แหลงเงนิทุนที่ใช      :    เงนิทนุหมนุเวยีนจากการดําเนินงานของบริษัทฯ 

 6.  กรรมการท่ีมีสวนไดเสยีไมไดเขารวมการประชุมและไมไดออกเสียงในที่ประชุม 

 7.  ความเห็นของคณะกรรมการบรษิัท  :  
   เห็นควรอนุมัติใหทาํรายการสนับสนนุธุรกจิปกติที่ไมเปนไปตามเงื่อนไขการคาทั่วไป รายการเชา
หรือใหเชาอสังหาริมทรัพยไมเกิน 3 ป และรายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการกบับุคคลที่เกี่ยวโยงกันตาม
รายละเอียดขางตน  เนื่องจากเปนการทาํรายการตามปกติวิสัยทางธุรกิจ มีความสมเหตุสมผลในเร่ืองของ
ราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และกอใหเกิดประโยชนตอบริษัทฯ  อีกทัง้ยังชวยเพิ่มศักยภาพในการ
แขงขัน เปนการสงเสริมและพัฒนาในเชิงธุรกิจซึ่งกันและกัน  

 8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบรษิัทที่แตกตางจากความเห็น
ของคณะกรรมการบริษัท         :       - ไมม ี- 

 9.  ขนาดของรายการ        :   
  รายการดังกลาวเขาขายเปนรายการที่เกีย่วโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ่ทจ. 21/2551 เร่ือง หลักเกณฑในการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกนั ประเภทรายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติที่ไมเปนไปตามเงือ่นไขการคาทัว่ไป รายการเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพยไมเกนิ 3 ป และ
รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ ซึ่งมมีูลคาของรายการมากกวา 1 ลานบาท  แตนอยกวา 20 ลานบาท  
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หรือมากกวา 0.03% แตนอยกวา 3% ของ NTA แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา ทั้งนี้ 0.03% ของ NTA ของ
บริษัทฯ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2555 เทากับ 1.47 ลานบาท และ 3% ของ NTA เทากับ 146.77 ลานบาท  
ดังนั้นขนาดของรายการขางตน จงึตองขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปดเผยขอมูลตอตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยไมตองขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 
 
 จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ 
 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 ( นายบุญดี    อํานวยสกุล ) 
 กรรมการผูจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


