ที ทห. 046/2563
ธันวาคม 2563
เรื อง รายการทีเกียวโยงกัน
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทีประชุมคณะกรรมการ บริ ษทั ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน) ครังที 8/2563 เมือวันที
2563 ได้มีมติดงั นี

ธันวาคม

- อนุมตั ิการทํารายการเกียวกับการเช่า / ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ทีมีอายุสญั ญาไม่เกิน ปี กับบุคคลที
เกียวโยงกันดังนี

รายการที 1
1. วัน เดือน ปี
. คู่สญ
ั ญาทีทํารายการ

: 1 มกราคม 2564
: ผูร้ ับ บริ ษทั ประชาอาภรณ์ จํากัด(มหาชน)
(PG) ถือหุ น้ TSG 19 %
ผูจ้ ่าย บริ ษทั ไทยสปอร์ ตการ์เมนต์ จํากัด
(TSG)
. ประเภทของรายการ : ค่ าเช่ ารับ - กําหนดค่าตอบแทนตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากทําเลทีตัง
ลักษณะสภาพ และการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน
( ประกอบด้วย : ค่าเช่าทีดินพร้อมอาคาร ซึ งอยูใ่ นทีตังโรงงานของ บมจ.ประชาอาภรณ์ – กรุ งเทพฯ และลําพูน )
. มูลค่ารายการรวม
: จํานวนเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท / ปี (เริ ม 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564)
. บุคคลทีเกียวโยงกัน :
ผู้บริหาร/ กรรมการร่ วมกัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร่วมกัน
ถือหุ้น PG (%) ถือหุ้น TSG (%)
นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง
13.78
.
นายชัยเลิศ มนูญผล
นางสุนนั ท์ นิยมในธรรม
. กรรมการทีมีส่วนได้เสี ยไม่ได้เข้าร่ วมการประชุมและไม่มีสิทธิ ออกเสียง คือ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา,
นายชัยเลิศ มนูญผล และนางสุนนั ท์ นิยมในธรรม

- อนุมตั ิการทํารายการเกียวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การกับบุคคลทีเกียวโยงกันดังนี

รายการที
1. วัน เดือน ปี
. คู่กรณี ทีเกียวข้อง

. ประเภทของรายการ
. มูลค่ารายการรวม
. บุคคลทีเกียวโยงกัน

: 1 มกราคม 2564
: ผูร้ ับ บริ ษทั ประชาอาภรณ์ จํากัด(มหาชน)
(PG) ถือหุ น้ TSG 19 %
ผูจ้ ่าย บริ ษทั ไทยสปอร์ ตการ์เมนต์ จํากัด
(TSG)
: ค่ าปรึกษารับ - กําหนดค่าตอบแทนจากลักษณะความยากง่าย และขอบเขตของการ
ให้บริ การ ( ประกอบด้วย : ระบบงานบัญชี งานบุคคล และทางด้านคอมพิวเตอร์)
: จํานวนเงินไม่เกิน 1.5 ล้านบาท / ปี (เริ ม 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564)
:

ผู้บริหาร/ กรรมการร่ วมกัน
นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
นายชัยเลิศ
มนูญผล
นางสุ นนั ท์
นิยมในธรรม

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร่วมกัน
ถือหุ้น PG (%) ถือหุ้น TSG(%)
บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง

13.78

15.00

. กรรมการทีมีส่วนได้เสี ยไม่ได้เข้าร่ วมการประชุมและไม่มีสิทธิ ออกเสียง คือ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา,
นายชัยเลิศ มนูญผล และนางสุ นนั ท์ นิยมในธรรม
- ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ :
รายการที
รายการเกียวกับการเช่า / ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ทีมีอายุสญ
ั ญาไม่เกิน 3 ปี
รายการที 2 รายการเกียวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ
เห็นชอบให้พิจารณาอนุมตั ิทงั 2 รายการ เนืองจากมีความสมเหตุสมผลในเรื องของราคาและเงือนไขอืน ๆทีเกียวข้อง
- รายการที เกียวโยงกันข้างต้นนี เป็ นรายการที เกี ยวกับ การเช่า/ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ทีมีอายุสัญญาไม่เกิ น 3 ปี และ
รายการเกียวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ ขนาดรายการมากกว่า ล้านบาท แต่นอ้ ยกว่า ล้านบาท หรื อมากกว่า . %
แต่นอ้ ยกว่า % ของ NTA แล้วแต่จาํ นวนใดจะสู งกว่า ทังนี . % ของ NTA ของบริ ษทั ณ วันที 30 กันยายน
ประมาณ . ล้านบาท และ % ของ NTA ประมาณ . ล้านบาท
ดัง นันขนาดของรายการข้า งต้น จึ งต้อ งขออนุ ม ัติ จ ากคณะกรรมการบริ ษ ัท และเปิ ดเผยข้อ มูล ต่ อ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ตอ้ งขออนุมตั ิจากทีประชุมผูถ้ ือหุ น้
จึงเรี ยนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ
สุนนั ท์ นิยมในธรรม
( นางสุนนั ท์ นิยมในธรรม )
กรรมการ

