
 

ที่  กบร. 023/2556 
 
 7  พฤศจิกายน  2556 
 
เร่ือง การทํารายการกับบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั ประจําป   2557 
เรียน กรรมการและผูจัดการ 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
  ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั บริษทั ไทยวาโก จํากดั (มหาชน) คร้ังที่ 3/2556 เม่ือ
วันที่  7  พฤศจิกายน  2556  ไดพิจารณาและมีมติอนุมัตวิงเงินในการทํารายการประเภทตางๆ กับบคุคลที่
เกี่ยวโยงกัน ประจําป  2557  โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 1. วัน เดือน ป ท่ีเกิดรายการ  : เร่ิมตั้งแต  1  มกราคม   2557  เปนตนไป 

 2. คูกรณีท่ีเกีย่วของ : บุคคลทีเ่กี่ยวโยงกันจํานวน  12   ราย  
  บุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันและลกัษณะความสมัพันธ    

ลําดบั รายช่ือบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน ลักษณะความสมัพันธ 
1. บมจ. สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง  (SPI) เปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 
2. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล SPI   เปนผูถือหุนรายใหญรวมกัน 
3. บมจ. ธนูลักษณ SPI   เปนผูถือหุนรายใหญรวมกัน 
4. บจก. วีน อินเตอรเนชั่นแนล SPI   เปนผูถือหุนรายใหญรวมกัน 
5. บจก. เอส.ที.จี.ซี. SPI   เปนผูถือหุนรายใหญรวมกัน 
6. บจก. พี ที เค มัลตเิซอรวิส SPI   เปนผูถือหุนรายใหญรวมกัน 
7. บจก. ไทยซีคอมพิทกัษกจิ SPI   เปนผูถือหุนรายใหญรวมกัน 
8. บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ SPI   เปนผูถือหุนรายใหญรวมกัน 
9. บจก. คารบอน เมจกิ (ประเทศไทย) SPI   เปนผูถือหุนรายใหญรวมกัน 

10. บจก. ไทย บนุกะ แฟชั่น SPI   เปนผูถือหุนรายใหญรวมกัน 
11. บจก. วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด) SPI   เปนผูถือหุนรายใหญรวมกัน 
12. บจก. เอสอารพี นานาไซ Wacoal Holdings Corp.   เปนผูถือหุน

รายใหญรวมกัน 
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 3. ลักษณะโดยท่ัวไปของรายการ : 
ลําดบั รายการ ประเภท วงเงินรวม 

1. รายการสนับสนนุธุรกจิปกตทิี่ไม รายรับ - คาบริหารคลังสินคา  10  ลานบาท 
 เปนไปตามเงื่อนไขการคาทั่วไป  - คาสาธารณูปโภค  
   - คาที่ปรึกษาธุรกิจ  
  รายจาย - คาสาธารณูปโภค  40  ลานบาท 
   - คาที่ปรึกษาธุรกิจ  
   - คารักษาความปลอดภัย  
   - คาเชาอุปกรณเตือนภัย 

- คาออกแบบและตกแตง 
 

2. รายการเชาหรือใหเชา รายรับ - คาเชาอสังหาริมทรัพย 20  ลานบาท 
 อสังหาริมทรัพยไมเกนิ 3 ป รายจาย - คาเชาอสังหาริมทรัพย 5  ลานบาท 

3. รายการเกีย่วกับสินทรัพยหรือ รายรับ - คาเชาสังหาริมทรัพย    15  ลานบาท 
 บริการ  - คาบริการระบบงานสารสนเทศ      
   - คาอบรม  
  รายจาย - คาอบรม 10  ลานบาท 

 4. นโยบายในการกาํหนดคาตอบแทน   : 
 - คาบริหารคลังสินคา กําหนดคาตอบแทนจากจํานวนสินคาทีจ่ัดสง 
 - คาสาธารณูปโภค กําหนดคาตอบแทนตามอัตราที่ประกาศใชในสวนอุตสาหกรรม 

โดยคํานวณจากจํานวนหนวยหรือปริมาณทีใ่ชจริง 
 - คาที่ปรึกษาธุรกิจ กําหนดคาตอบแทนจากลักษณะ ความยากงายของการ

ใหบริการ 
 - คารักษาความปลอดภัย กําหนดคาตอบแทนจากจํานวนพนกังานรักษาความปลอดภัยใน

แตละกะ  
 - คาเชาอุปกรณเตือนภัย กําหนดคาตอบแทนของระบบเตือนภัย ตามประเภทและ

จํานวนอุปกรณเตือนภัยทีใ่ช 
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 - คาออกแบบและตกแตง กําหนดคาตอบแทนจากลักษณะ ความยากงายของการ

ใหบริการ ขนาดพื้นที่ วัสดทุี่ใช  และเทคนิคการตกแตง 
 - คาเชาอสังหาริมทรัพย กําหนดคาตอบแทน โดยพิจารณาจาก ทําเล ที่ตั้ง ลักษณะ

สภาพ และการใชประโยชนของทรัพยสินนัน้ 
 - คาเชาสังหาริมทรัพย กําหนดคาตอบแทนตามสภาพ และอายุการใชงานของ

ทรัพยสินนั้น 
 - คาบริการระบบงานสารสนเทศ กําหนดคาตอบแทนจากจํานวน Hardware, Software และ 

Man-day ที่ใหบริการ  
 - คาอบรม กําหนดคาตอบแทนจากคาใชจายทีเ่กิดข้ึนในแตละหลักสูตร  

 5.  แหลงเงินทุนท่ีใช      :    เงินทุนหมุนเวียนจากการดําเนนิงานของบริษทัฯ 
 6.  กรรมการท่ีมสีวนไดเสียไมไดเขารวมการประชุมและไมไดออกเสียงในท่ีประชุม 
 7.  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  :  
   เห็นควรอนุมัติใหทํารายการสนับสนนุธุรกจิปกตทิี่ไมเปนไปตามเงื่อนไขการคาทั่วไป รายการเชา
หรือใหเชาอสังหาริมทรัพยไมเกนิ 3 ป และรายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการกับบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกันตาม
รายละเอียดขางตน  เนื่องจากเปนการทํารายการตามปกตวิิสัยทางธุรกิจ มีความสมเหตุสมผลในเร่ืองของ
ราคาและเงื่อนไขอ่ืนๆ ทีเ่กี่ยวของ และกอใหเกิดประโยชนตอบริษทัฯ  อีกทั้งยังชวยเพิ่มศกัยภาพในการ
แขงขัน เปนการสงเสริมและพัฒนาในเชิงธุรกจิซึ่งกันและกนั  
 8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทท่ีแตกตางจากความเห็น
ของคณะกรรมการบริษัท         :       - ไมมี - 

 9.  ขนาดของรายการ        :   
  รายการดังกลาวเขาขายเปนรายการทีเ่กี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการ
กํากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลักเกณฑในการทํารายการทีเ่กีย่วโยงกนั ประเภทรายการสนบัสนุน
ธุรกิจปกติที่ไมเปนไปตามเงื่อนไขการคาทั่วไป รายการเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพยไมเกิน 3 ป และ
รายการเกีย่วกับสินทรัพยหรือบริการ ซึ่งมีมูลคาของรายการมากกวา 1 ลานบาท  แตนอยกวา 20 ลานบาท 
หรือมากกวา 0.03%   แตนอยกวา 3% ของ NTA   แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา  ทั้งนี้  0.03%  ของ NTA ของ 
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บริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 เทากับ 1.48 ลานบาท และ 3% ของ NTA เทากับ 148.47 ลานบาท
ดังนั้นขนาดของรายการขางตน จึงตองขออนุมัตจิากคณะกรรมการบริษัท และเปดเผยขอมูลตอตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยไมตองขออนุมัตจิากที่ประชุมผูถือหุน 
 
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 ( นายบญุดี    อํานวยสกุล ) 
 กรรมการผูจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


