
  
 
ที่ ทห. 046/2554  

19  ธันวาคม  2554 

เร่ือง   รายการที่เกี่ยวโยงกัน  
เรียน  กรรมการและผูจัดการ 
         ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

      ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ประชาอาภรณ จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 
5/2554 เม่ือวันที่  19  ธันวาคม  2554 ไดมีมติดังนี้ 
   - อนุมัติการทํารายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันดังนี้ 
รายการที่ 1 
1. วัน เดือน ป  :  1  มกราคม  2555  
    คูกรณีที่เกี่ยวของ:  ผูรับ  บริษัท ประชาอาภรณ จํากัด(มหาชน) (PG)    
                                     ถือหุน TSG 19 % 
      ผูจาย  บริษัท ไทยสปอรตการเมนต จํากัด (TSG) 
2. ประเภทของรายการ : คาเชารับ        -  กําหนดคาตอบแทนตามราคาตลาด 
โดยพิจารณาจากทําเลที่ตั้งลักษณะสภาพ  และการใชประโยชนของทรัพยสิน 
         ( ประกอบดวย: คาเชาที่ดินพรอมอาคาร ซ่ึงอยูในที่ตั้งโรงงานของ บมจ.
ประชาอาภรณ – กรุงเทพฯ และลําพูน) 

  คาปรึกษารับ  - กําหนดคาตอบแทนจากลักษณะความยากงาย
และขอบเขตของการใหบริการ 

         ( ประกอบดวย: ระบบงานบัญชี  งานบุคคล และทางดานคอมพิวเตอร) 
3. มูลคารายการรวม: จํานวนเงินไมเกิน  4.5 ลานบาท / คาเชารับ    
                                  (เร่ิม 1 มกราคม 2555  - 31 ธันวาคม 2555) 
   : จํานวนเงินไมเกิน  1.5 ลานบาท / คาปรึกษารับ 
4. บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน :   
            ผูบริหาร/ กรรมการรวมกัน  ผูถือหุนรายใหญรวมกัน 
  - นายบุญเกียรติ  โชควัฒนา      - บมจ.สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง   
                                                   ถือหุน PG    12.75 % 
  - นางสมพร ติยะวิบูลยศิริ  - บมจ.สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง 
                                                   ถือหุน TSG  15.00 % 
  - นายชัยเลิศ มนูญผล 
  - นางสุนันท นิยมในธรรม 
5. กรรมการที่เปนบุคคลเกี่ยวโยงกันที่ไมเขาประชุมและไมมีสิทธิออกเสียง คือ      
นายบุญเกียรติ  โชควัฒนา,   นางสมพร   ติยะวิบูลยศิริ,  นายชัยเลิศ  มนูญผล และ
นางสุนันท  นิยมในธรรม 

 
 
 
 



 
รายการที่ 2   
1. วัน เดือน ป  :  1  มกราคม 2555  
    คูกรณีที่เกี่ยวของ :  ผูจาย  บริษัท ประชาอาภรณ จํากัด (มหาชน) PG   

                         ถือหุน  ICC  0.60 % 
ผูรับ  บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) ICC  

                                     ถือหุน  PG    5.25 % 
2. ประเภทของรายการ :  คาลิขสิทธ์ิจาย -  กําหนดอัตราตอบแทนเปนอัตรา 
                                   รอยละของราคาขายสุทธิหนาโรงงาน 
3. มูลคารายการรวม :  จํานวนเงินไมเกิน 3.5 ลานบาท / ตอป   
                                   (เร่ิม 1 มกราคม 2555- 31 ธันวาคม 2555) 
4. บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน :   
              กรรมการรวมกัน               ผูถือหุนรายใหญรวมกัน 
 - นายบุญเกียรติ  โชควัฒนา    กรรมการ         - บมจ.สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง  
                                                                   ถือหุน PG  12.75% 
 - นายอมร          อัศวานันท    กรรมการตรวจสอบ - บมจ.สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง  
                                                                   ถือหุน ICC 22.10 % 
5. กรรมการที่เปนบุคคลเกี่ยวโยงกันที่ไมเขาประชุมและไมมีสิทธิออกเสียง คือ 
                            นายบุญเกียรติ  โชควัฒนา,   นายอมร  อัศวานันท 
รายการที่ 3 
1. วัน เดือน ป  :  1  มกราคม  2555    
    คูกรณีที่เกี่ยวของ :  ผูจาย   บริษัท ประชาอาภรณ จํากัด(มหาชน) (PG)  
                                             ถือหุน SPI   0.44 % 
    ผูรับ บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด(มหาชน) (SPI)  
                                             ถือหุน PG  12.75 % 
2. ประเภทของรายการ :   คาปรึกษาจาย  - กําหนดคาตอบแทนจากลักษณะ
ความยากงายและขอบเขตของการใหบริการ 
     ( ประกอบดวย: ดานธุรกิจการคา  การประกอบอุตสาหกรรม  และการลงทุน) 
3. มูลคารายการรวม : จํานวนเงินไมเกิน 400,000.-บาท / ป  
                                     (เร่ิม 1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2555) 
4. บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน :  

 กรรมการรวมกัน   ผูถือหุนรายใหญ 
   - นายบุญเกียรติ  โชควัฒนา       - บมจ.สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง   
                                                 ถือหุน PG 12.75% 
5. กรรมการที่เปนบุคคลเกี่ยวโยงกันที่ไมเขาประชุมและไมมีสิทธิออกเสียง คือ          
นายบุญเกียรติ  โชควัฒนา 
 
 
 



 
รายการที่ 4 
1. วัน เดือน ป  :  1  มกราคม  2555  
    คูกรณีที่เกี่ยวของ :  ผูจาย  บริษัท ประชาอาภรณ จํากัด (มหาชน)   PG    
                                       ถือหุน   SPC   0.07 %    
              ผูรับ   บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน)  SPC   
                                       ถือหุน   PG     8.80 % 
2. ประเภทของรายการ : คาเชาจาย   -  กําหนดคาตอบแทนตามราคาตลาด  
       โดยพิจารณาจากทําเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพและการใชประโยชนของทรัพยสิน 
3. มูลคารายการรวม : จํานวนเงินไมเกิน  7.0  ลานบาท  / ป  
                                  (เร่ิม 1 มกราคม 2555 – 31 ธันวาคม 2555) 
4. บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน :  ผูถือหุนรายใหญรวมกัน   
                 บมจ.สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง   ถือหุน PG   12.75 % 
   บมจ.สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง   ถือหุน SPC 20.63 %                                      
5. กรรมการที่เปนบุคคลเกี่ยวโยงกันที่ไมเขาประชุมและไมมีสิทธิออกเสียง คือ  
                                                                            -ไมมี – 
 
- ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ :  รายการทั้ง 4 

รายการเห็นควรใหอนุมัติการทําธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการในดานตาง ๆ    
ดวยมีความสมเหตุสมผลในเร่ืองของราคาและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- รายการที่เกี่ยวโยงกันขางตนนี้ เปนรายการที่เกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ  ขนาด
รายการมากกวา 1 ลานบาท แตนอยกวา 20 ลานบาท หรือมากกวา 0.03%  แต
นอยกวา 3% ของ NTA แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา     ซ่ึงตองขออนุมัติจาก
คณะกรรมการ และเปดเผยขอมูลตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  โดยไม
ตองขออนุมัติจากผูถือหุน 

 
    จึงเรียนมาเพื่อทราบ                               

ขอแสดงความนับถือ 
 
   เจริญ  เจริญวัฒนาสุขสม 

       (นายเจริญ  เจริญวัฒนาสุขสม) 
                                                              กรรมการ                                  
 
 
 
 


