
 

 

 

 ที� ทห. 036/2562 
� ธนัวาคม  2562 

เรื�อง   รายการที�เกี�ยวโยงกนั  
เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
          ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

      ที�ประชุมคณะกรรมการ บริษทั ประชาอาภรณ์ จาํกดั (มหาชน) ครั7 งที� 5/2562 เมื�อวนัที�  �  ธนัวาคม  
2562  ไดมี้มติดงันี7  

- อนุมติัการทาํรายการเกี�ยวกบัการเช่า / ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพยที์�มีอายสุญัญาไม่เกิน � ปี กบับุคคลที�
เกี�ยวโยงกนัดงันี7  

รายการที� 1 

1. วนั เดือน ปี : 1  มกราคม  2563  
. คู่สญัญาที�ทาํรายการ : ผูรั้บ   บริษทั ประชาอาภรณ์ จาํกดั(มหาชน)           (PG)     ถือหุน้  TSG 19 % 
  ผูจ่้าย  บริษทั ไทยสปอร์ตการ์เมนต ์จาํกดั              (TSG) 
�. ประเภทของรายการ : ค่าเช่ารับ   -  กาํหนดค่าตอบแทนตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากทาํเลที�ตั7ง 

ลกัษณะสภาพ  และการใชป้ระโยชนข์องทรัพยสิ์น 
         ( ประกอบดว้ย : ค่าเช่าที�ดินพร้อมอาคาร ซึ�งอยูใ่นที�ตั7งโรงงานของ บมจ.ประชาอาภรณ์ – กรุงเทพฯ และลาํพนู ) 
I. มลูค่ารายการรวม  :   จาํนวนเงินไม่เกิน  5  ลา้นบาท / ปี   (เริ�ม 1 มกราคม 2563  - 31 ธนัวาคม 2563) 
J. บุคคลที�เกี�ยวโยงกนั :   

ผู้บริหาร/ กรรมการร่วมกนั 
 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกนั 

  ถือหุ้น PG (%) ถือหุ้น TSG (%) 

นายบุญเกียรติ โชควฒันา   
 
 

บมจ.สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิ7ง 13.78 OJ.PP 
นายชยัเลิศ มนูญผล  
นายเจริญ เจริญวฒันาสุขสม 
นางสุนนัท ์ นิยมในธรรม 

Q. กรรมการที�มีส่วนไดเ้สียไม่ไดเ้ขา้ร่วมการประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง  คือ  นายบุญเกียรติ  โชควฒันา,   
นายชยัเลิศ  มนูญผล , นายเจริญ  เจริญวฒันาสุขสม,  และนางสุนนัท ์ นิยมในธรรม 

 

 

 

 



 

 

- อนุมติัการทาํรายการเกี�ยวกบัสินทรัพยห์รือบริการกบับุคคลที�เกี�ยวโยงกนัดงันี7  
รายการที� ' 

1. วนั เดือน ปี : 1  มกราคม  2563 
. คู่กรณีที�เกี�ยวขอ้ง : ผูรั้บ   บริษทั ประชาอาภรณ์ จาํกดั(มหาชน)           (PG)     ถือหุน้ TSG 19 % 
  ผูจ่้าย  บริษทั ไทยสปอร์ตการ์เมนต ์จาํกดั              (TSG) 
�. ประเภทของรายการ : ค่าปรึกษารับ  - กาํหนดค่าตอบแทนจากลกัษณะความยากง่าย และขอบเขตของการ

ใหบ้ริการ ( ประกอบดว้ย : ระบบงานบญัชี  งานบุคคล และทางดา้นคอมพิวเตอร์) 
I. มลูค่ารายการรวม : จาํนวนเงินไม่เกิน  1.5  ลา้นบาท / ปี   (เริ�ม 1 มกราคม 2563  - 31 ธนัวาคม 2563) 
J. บุคคลที�เกี�ยวโยงกนั :  

ผู้บริหาร/ กรรมการร่วมกนั 
 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกนั 

  ถือหุ้น PG (%) ถือหุ้น TSG(%) 

นายบุญเกียรติ โชควฒันา   
 
 

บมจ.สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิ7ง 13.78 15.00 นายชยัเลิศ มนูญผล  
นายเจริญ เจริญวฒันาสุขสม 

นางสุนนัท ์ นิยมในธรรม 

Q. กรรมการที�มีส่วนไดเ้สียไม่ไดเ้ขา้ร่วมการประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง คือ  นายบุญเกียรติ  โชควฒันา,   
    นายชยัเลิศ  มนูญผล , นายเจริญ  เจริญวฒันาสุขสม  และนางสุนนัท ์ นิยมในธรรม  

- ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ  :   
รายการที� O  รายการเกี�ยวกบัการเช่า / ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพยที์�มีอายสุญัญาไม่เกิน 3 ปี 
รายการที� 2  รายการเกี�ยวกบัสินทรัพยห์รือบริการ 

   เห็นชอบใหพิ้จารณาอนุมติัทั7ง 3 รายการ เนื�องจากมีความสมเหตุสมผลในเรื�องของราคาและเงื�อนไขอื�น ๆที�เกี�ยวขอ้ง 

- รายการที�เกี�ยวโยงกนัขา้งตน้นี7  เป็นรายการที�เกี�ยวกบัการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพยที์�มีอายุสัญญาไม่เกิน 3 ปีและ
รายการเกี�ยวกบัสินทรัพยห์รือบริการ  ขนาดรายการมากกวา่ O ลา้นบาท แต่นอ้ยกว่า P ลา้นบาท หรือมากกว่า P.P�% 
แต่นอ้ยกว่า �% ของ NTA แลว้แต่จาํนวนใดจะสูงกว่า ทั7งนี7  P.P�% ของ NTA ของบริษทั ณ วนัที� 30 กนัยายน  JQ 
ประมาณ P.II ลา้นบาท และ �% ของ NTA ประมาณ I�.J� ลา้นบาท  

  ดังนั7นขนาดของรายการข้างต้น จึงต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยไม่ตอ้งขออนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ 

                                                                                                                                                  
  จึงเรียนมาเพื�อทราบ                               

ขอแสดงความนบัถือ 
สุนนัท ์ นิยมในธรรม 

   ( นางสุนนัท ์ นิยมในธรรม ) 
                                                                                                        กรรมการ                     


