
 

17 มนีาคม 2554 
 

เรือ่ง  การเปิดเผยสารสนเทศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
  
เรยีน กรรมการและผูจั้ดการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
  

บรษัิท ซติี ้สตลี จํากดั (มหาชน) (“บรษัิทฯ”)  ขอเปิดเผยรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ซึง่มรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้ 
 
1. การเชา่อาคารสํานักงานกบับรษัิท ดบับลวิ เค พ ีแอสเซท็ พลสั จํากดั (บรษัิทใหญ)่ ดงันี ้
 
วนัทีเ่กดิรายการ 
 1 ตลุาคม 2553 
 
คูส่ญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
  ชือ่    ความสมัพันธก์บับรษัิทจดทะเบยีน 
ผูใ้หเ้ชา่: บรษัิท ดบับลวิ เค พ ีแอสเซท็ พลสั จํากดั         เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษัิท ซติี ้สตลี จํากดั (มหาชน)  

     ผูเ้ชา่ : บรษัิท ซติี ้สตลี จํากดั (มหาชน)     -          
 
ลกัษณะทั่วไปของรายการ 
 บรษัิทฯ เชา่อาคารสํานักงานขนาด 576 ตารางเมตร อตัราคา่เชา่ตารางเมตรละ 5 บาท / เดอืน เป็นระยะเวลา 2 ปี 9 
เดอืน ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2553 ถงึ 31 กรกฎาคม 2556 เพือ่เป็นสํานักงานทีใ่ชใ้นการดําเนนิงานและตดิตอ่ประสานงานกบั
หน่วยงานตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
มลูคา่รวมของรายการ 
มลูคา่ของรายการ  

อตัราคา่เชา่อาคารสํานักงาน มลูคา่รวม 95,040 บาท   
เงือ่นไขการชําระเงนิ  

ชําระเงนิภายในวนัที ่15 ของทกุเดอืน เดอืนละ 2,880 บาท   
 
2. การเชา่อาคารสํานักงาน ระหวา่งบรษัิท สยาม ไอโซ โปร จํากดั (บรษัิทยอ่ย ซึง่บรษัิทฯถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 100) กบั
บรษัิท ดบับลวิ เค พ ีแอสเซท็ พลสั จํากดั (บรษัิทใหญ)่ ดงันี ้
 
วนัทีเ่กดิรายการ 
 1 ตลุาคม 2553 
 
คูส่ญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
  ชือ่    ความสมัพันธก์บับรษัิทจดทะเบยีน 
ผูใ้หเ้ชา่: บรษัิท ดบับลวิ เค พ ีแอสเซท็ พลสั จํากดั          เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษัิท ซติี ้สตลี จํากดั (มหาชน)  

     ผูเ้ชา่ : บรษัิท สยาม ไอโซ โปร จํากดั             เป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิท ซติี ้สตลี จํากดั (มหาชน) 
         
ลกัษณะทั่วไปของรายการ 
 บรษัิท สยาม ไอโซ โปร จํากดั เชา่อาคารสํานักงานขนาด 96 ตารางเมตร อตัราคา่เชา่ตารางเมตรละ 5 บาท / เดอืน 
เป็นระยะเวลา 2 ปี 9 เดอืน ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2553 ถงึ 31 กรกฎาคม 2556 เพือ่เป็นสํานักงานทีใ่ชใ้นการดําเนนิงานและ
ตดิตอ่ประสานงานกบัหน่วยงานตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
มลูคา่รวมของรายการ 
มลูคา่ของรายการ  

อตัราคา่เชา่อาคารสํานักงาน มลูคา่รวม 15,840 บาท   
เงือ่นไขการชําระเงนิ  

ชําระเงนิภายในวนัที ่15 ของทกุเดอืน เดอืนละ 480 บาท   
 
 
 

 



 

 

3. การเชา่อาคารสํานักงานและอาคารโรงงาน ระหวา่งบรษัิท มารค์ เวลิดไ์วด ์จํากดั (บรษัิทยอ่ย ซึง่บรษัิทฯถอืหุน้ในสดัสว่น
รอ้ยละ 100) กบับรษัิท ดบับลวิ เค พ ีแอสเซท็ พลสั จํากดั (บรษัิทใหญ)่ ดงันี ้
 
วนัทีเ่กดิรายการ 
 1 ตลุาคม 2553 
 
คูส่ญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
  ชือ่    ความสมัพันธก์บับรษัิทจดทะเบยีน 
 ผูใ้หเ้ชา่: บรษัิท ดบับลวิ เค พ ีแอสเซท็ พลสั จํากดั          เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษัิท ซติี ้สตลี จํากดั (มหาชน) 
     ผูเ้ชา่ : บรษัิท มารค์ เวลิดไ์วด ์จํากดั              เป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิท ซติี ้สตลี จํากดั (มหาชน) 
         
ลกัษณะทั่วไปของรายการ 
 บรษัิท มารค์ เวลิดไ์วด ์จํากดั เชา่อาคารสํานักงานและอาคารโรงงานขนาด 9,888 ตารางเมตร อตัราคา่เชา่ตารางเมตร
ละ 5 บาท / เดอืน เป็นระยะเวลา 2 ปี 9 เดอืน ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2553 ถงึ 31 กรกฎาคม 2556 เพือ่เป็นสถานทีใ่ชใ้นการ
ผลติและดําเนนิงานรวมทัง้ตดิตอ่ประสานงานกบัหน่วยงานตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
มลูคา่รวมของรายการ 
 มลูคา่ของรายการ 
  อตัราคา่เชา่อาคารสํานักงานและอาคารโรงงาน มลูคา่รวม 1,631,520 บาท 
 เงือ่นไขการชําระเงนิ 
  ชําระเงนิภายในวนัที ่15 ของทกุเดอืน เดอืนละ 49,440 บาท 
 
สรปุขนาดรายการเกีย่วโยงกนัของทัง้ 3 บรษัิท 
ขนาดของรายการ 
 รายการดงักลา่วขา้งตน้เขา้ขา่ยเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ประเภทรายการเชา่อสงัหารมิทรัพยร์ะยะสัน้ มอีายสุญัญาไม่
เกนิ 3 ปี ขนาดของรายการเป็นรายการขนาดกลาง ซึง่มมีลูคา่มากกวา่รอ้ยละ 0.03 แตน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 3  ของมลูคา่ทาง
บญัชขีองสนิทรัพยท์ีม่ตีวัตนสทุธ ิ(รายงานการตรวจสอบงบการเงนิรวม ณ 31 กรกฎาคม 2553) ดงันัน้บรษัิทฯ จงึตอ้ง
เปิดเผยสารสนเทศนีต้อ่ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
 
รายการทีบ่รษัิทและบรษัิทไดทํ้ากบับรษัิททีเ่กีย่วโยงกนั สรปุไดด้งันี ้
-บรษัิท ซติี ้สตลี จํากดั (มหาชน) เชา่อาคารสํานักงานบรษัิท ดบับลวิ เค พ ีแอสเซท็ พลสั จํากดั                   95,040 บ.  
-บรษัิท สยาม ไอโซ โปร จํากดั   เชา่อาคารสํานักงานบรษัิท ดบับลวิ เค พ ีแอสเซท็ พลสั จํากดั                    15,840 บ. 
-บรษัิท มารค์ เวลิดไ์วด ์จํากดั     เชา่อาคารสํานักงานและโรงงานบรษัิท ดบับลวิ เค พ ีแอสเซท็ พลสั จํากดั 1,631,520 บ.     
                 รวมทัง้ส ิน้             1,742,400 บ. 
ขนาดรายการรวม มมีลูคา่มากกวา่รอ้ยละ 0.03 แตน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 3 ของมลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรัพยท์ีม่ตีวัตนสทุธ ิ
(รายงานตรวจสอบงบการเงนิรวม ณ 31 กรกฎาคม 2553) 
 
 
 จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ 
 

 
ขอแสดงความนับถอื 

 
 
 

(นางสาวสพัุตรา  พงศรั์ตนเดชาชยั) 
ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการเงนิ 


