
 

 

 

ท่ี TK.006/ 2558                                                                                  วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2558 

 

เร่ือง        แจ้งรายการที่เก่ียวโยงกนัประเภทให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 

เรียน       กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

 เม่ือวนัท่ี 24  กมุภาพนัธ์ 2558 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2558 ได้มีมตอินมุตัิ ในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

 

1. อนุมัติให้บริษัท ฐิตกิร จาํกัด (มหาชน) ให้ความช่วยเหลือทางการเงนิแก่บริษัท Suosdey Finance PLC 

ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ฐิตกิร จํากดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 98.00 ตามประเภทรายการดงันี ้

1)  อนมุตัวิงเงนิทดรองในการดาํเนินงานของ Suosdey Finance PLC และให้กรรมการบริหารสามารถอนมุตัใิช้เงิน

ดงักล่าวในวงเงิน 30 ล้านบาท 

2)  อนมุตัวิงเงินกู้ ให้ Suosdey Finance PLC กู้ เงินได้ไม่เกิน 500 ล้านบาท 

3)  อนมุตัใิห้บริษัทฯคํา้ประกนัวงเงินกู้ ให้แก่ Suosdey Finance PLC กู้ เงินได้ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท 

ซึง่ทัง้ 3 ประเภทได้รับยกเว้นไมเ่ข้าขา่ยรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ

ไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัขิองบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (บจ/ป 22-01) ข้อ 7 (1) 

 

2. อนุมัติให้บริษัท ฐิตกิร จาํกัด (มหาชน) ให้ความช่วยเหลือทางการเงนิแก่บริษัท Sabaidee Leasing 

Co.,Ltd ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ฐิตกิร จํากดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 61.91  

 ซึง่เข้าขา่ยเป็นรายการเก่ียวโยง ประเภทให้ความช่วยเหลือทางการเงนิ ตามประกาศของคณะกรรมการกํากบั

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และะคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 21/2551  โดยมีรายละเอียดการเข้าทํารายการ ดงันี ้

             

1. 

1.  วนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ 

อนุมัตวิงเงนิทดรองในการดาํเนินงานของบริษัทย่อยในต่างประเทศและให้กรรมการบริหารสามารถ

อนุมัตใิช้เงนิดังกล่าวในวงเงนิ 30 ล้านบาท 

     หลงัจากท่ีประชมุคณะกรรมการมีมตอินมุตัิ 

2.  คูส่ญัญาท่ีเก่ียวข้อง 

        ผู้ให้เงนิทดรอง บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

        ผู้ขอรับเงินทดรอง Sabaidee Leasing Co.,Ltd ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ฐิตกิร จํากดั (มหาชน)  

ถือหุ้นร้อยละ 61.91 ตามสดัส่วน 

3. ลกัษณะทัว่ไปของรายการ 

    ประเภทของรายการ        : การให้ความช่วยเหลือทางการเงนิประเภทการให้ยืมเงินทดรอง 

    วงเงินทดรอง            : วงเงินทดรองไม่เกิน 30 ล้านบาท (ซึง่เป็นการให้วงเงินทดรองตามสดัส่วนการถือหุ้น) 

โดยวงเงินทดรองดงักล่าวเป็นส่วนของ บริษัทฯ  18.57 ล้านบาท และอีก 11.43 ล้านบาท เป็น  

ของผู้ ถือหุ้นท่ีเหลือ                                               



    แหล่งเงินทนุที่ใช้             : เงนิทนุหมนุเวียนของบริษัท ฐิตกิร จํากดั (มหาชน) 

    สกลุเงิน           :   สกลุเงินบาท 

    อตัราดอกเบีย้                 : 0% 

    การชําระคืนเงินต้น          :   ทนัทีท่ีมีสภาพคล่องเกินวงเงินทดรอง 

    เง่ือนไขการให้เงินทดรอง  :  ให้ทดรองตามความจําเป็น 

      

4. ลกัษณะความสมัพนัธ์และส่วนได้เสียของผู้ ท่ีเก่ียวโยงกนั 

รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั 

 

บริษัทท่ีเก่ียวโยงกนั 

บมจ.ฐิตกิรและบริษัทย่อย Sabaidee Leasing Co.,Ltd 

  ตําแหน่งกรรมการ  

1. นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จดัการ กรรมการ 

2. นายประพล พรประภา กรรมการ กรรมการ 

3. นางบษุกร เหล่ียมมกุดา กรรมการ กรรมการ 

 การถือหุ้น  

1. นางสาวปฐมา พรประภา 0.40% 19.05% 

2. นายประพล พรประภา - 19.05% 

5. การขออนมุตักิารเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงครัง้นีจ้ากคณะกรรมการบริษัทฯ 

 บริษัทฯ ขอรับรองวา่กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการท่ีเป็นบุคคลเก่ียวโยงกนั ได้แก่  

นางสาวปฐมา พรประภา นายประพล พรประภา และนางบษุกร เหล่ียมมกุดา ไม่ได้เข้าร่วมประชมุและไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียงใน

ท่ีประชมุในรายการดงักล่าว 

 

6. สรุปความเหน็ของคณะกรรมการเก่ียวกบัการตกลงเข้าทํารายการ 

 คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า การทํารายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์แก่บริษัท เน่ืองจาก บริษัท

ย่อย Sabaidee Leasing Co.,Ltd ได้นําเงินไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนชัว่คราวในการดําเนินกิจการเพ่ือสภาพคล่องในการดําเนิน

ธุรกิจ 

 

7. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีแตกตา่งจากความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 

     ไมม่ี 

 

1.  วนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ 

2. อนุมัตวิงเงนิกู้ให้บริษัทย่อยในต่างประเทศกู้เงนิได้ไม่เกนิ 500 ล้านบาท 

     - บริษัท Sabaidee Leasing Co.,Ltd สามารถกู้ เงนิได้หลงัจากได้รับความเหน็ชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการ 

        บริษัท ฐิตกิร จํากดั (มหาชน) 

     

2.  คูส่ญัญาท่ีเก่ียวข้อง 

     ผู้ให้กู้  บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

     ผู้กู้  Sabaidee Leasing Co.,Ltd ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ฐิตกิร จํากดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 61.91 

ตามสดัส่วน 



3. ลกัษณะทั่วไปของรายการ 

    ประเภทของรายการ        : การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยให้บริษัทย่อยกู้ ยืมตามสดัส่วนการถือหุ้น 

    วงเงินให้กู้ ยืม            : วงเงินกู้ ยืมระยะยาว 500 ล้านบาท (ซึง่เป็นการ ให้กู้ ยืมเงนิตามสดัส่วนการถือหุ้น) 

โดยวงเงินกู้ดงักล่าวเป็นส่วนของ บริษัทฯ  309.55 ล้านบาท และอีก 190.45 ล้านบาท เป็น  

ของผู้ ถือหุ้นท่ีเหลือ                                                

    แหล่งเงินทนุที่ใช้             : เงนิทนุหมนุเวียนของบริษัท ฐิตกิร จํากดั (มหาชน) 

    อตัราดอกเบีย้                 : MOR-3 (MOR ของธนาคารกรุงเทพ จํากดั) 

    การชําระดอกเบีย้            :   ชําระทกุหกเดอืน 

    การชําระคืนเงินต้น         :    ระยะเวลาการเรียกคืนเงินต้นของเงินกู้ระหว่างกนั กรอบระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นบัตัง้แตเ่ร่ิมกู้ตาม  

การกู้ ยืมเงินในแตล่ะครัง้ท่ีถงึกําหนดชําระเงิน 

    หลกัประกนั            : ไมม่ี  

    วตัถปุระสงค์                  : ใช้เป็นเงนิทนุหมนุเวียนในการดําเนินกิจการ 

 

4. ลกัษณะความสมัพนัธ์และส่วนได้เสียของผู้ ท่ีเก่ียวโยงกนั 

รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั 

 

บริษัทท่ีเก่ียวโยงกนั 

บมจ.ฐิตกิรและบริษัทย่อย Sabaidee Leasing Co.,Ltd 

  ตําแหน่งกรรมการ  

1. นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จดัการ กรรมการ 

2. นายประพล พรประภา กรรมการ กรรมการ 

3. นางบษุกร เหล่ียมมกุดา กรรมการ กรรมการ 

 การถือหุ้น  

1. นางสาวปฐมา พรประภา 0.40% 19.05% 

2. นายประพล พรประภา - 19.05% 

 

5. การขออนมุตักิารเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงครัง้นีจ้ากคณะกรรมการบริษัทฯ 

 บริษัทฯ ขอรับรองวา่กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการท่ีเป็นบุคคลเก่ียวโยงกนั ได้แก่  

นางสาวปฐมา พรประภา นายประพล พรประภา และนางบษุกร เหล่ียมมกุดา ไม่ได้เข้าร่วมประชมุและไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียงใน

ท่ีประชมุในรายการดงักล่าว 

 

6. สรุปความเหน็ของคณะกรรมการเก่ียวกบัการตกลงเข้าทํารายการ 

 คณะกรรมการบริษัท มีความเหน็วา่ การทํารายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์แก่บริษัท เน่ืองจาก บริษัท

ย่อย Sabaidee Leasing Co.,Ltd ได้นําเงินไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน และเสริมสภาพคล่องในการดําเนินธุรกิจ ซึง่อตัรา

ดอกเบีย้ท่ีบริษัทฯให้กู้ ยืมในครัง้นี ้เป็นอตัราดอกเบีย้ท่ีใกล้เคียงกบัตลาดท่ีบริษัทให้กู้ ยืมเงินกบัสถาบนัการเงินอ่ืน 

 

7. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีแตกตา่งจากความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 

     ไมม่ี 

 

 



1.  วนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ 

3. อนุมัตใิห้บริษัทฯคํา้ประกันวงเงนิกู้ให้แก่บริษัทย่อยในต่างประเทศกู้เงนิได้ไม่เกนิ 1,000 ล้านบาท 

     - บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) สามารถคํา้ประกนัวงเงินกู้ ให้บริษัท Sabaidee Leasing Co.,Ltd ภายหลงัได้รับความ

เหน็ชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการ บริษัท ฐิตกิร จํากดั (มหาชน) 

      

2.  คูส่ญัญาท่ีเก่ียวข้อง 

     ผู้คํา้ประกนัเงินกู้   บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

     ผู้กู้   Sabaidee Leasing Co.,Ltd ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ฐิตกิร จํากดั (มหาชน)  

ถือหุ้นร้อยละ 61.91 ตามสดัส่วน 

3. ลกัษณะทัว่ไปของรายการ 

    ประเภทของรายการ        : การให้ความช่วยเหลือทางการเงนิโดยบริษัทฯสามารถคํา้ประกนัเงินกู้ ยืมให้กบับริษัทย่อย 

    วงเงินคํา้ประกนัเงินกู้ ยืม  : 1,000 ล้านบาท (ซึง่เป็นการคํา้ประกนัเงินกู้ ยืมตามสดัสว่นการถือหุ้น) 

โดยการคํา้ประกนัเงนิกู้ ยืมดงักล่าวเป็นวงเงินส่วนของ บริษัทฯ  619.10 ล้านบาท  

และอีก 380.9 ล้านบาท เป็น ของผู้ ถือหุ้นที่เหลือ                                                

เง่ือนไขการคํา้ประกนั การคํา้ประกนัเป็นเง่ือนไขหลกัของสถาบนัการเงินผู้ ให้กู้ ยืมเงิน ในขณะบริษัทย่อย ผู้กู้ เพิ่งเร่ิม

ดําเนินธุรกิจและยงัไม่มีผลประกอบการท่ีน่าเช่ือถือ อาจเป็นเหตใุห้สถาบนัการเงินดงักล่าว

ปฏิเสธการให้กู้ ยืม หรือคดิคํานวณดอกเบีย้บนความเส่ียงท่ีสงูกว่าอตัราท่ีเป็นจริงในตลาด จนทํา

ให้บริษัทย่อยไมส่ามารถแขง่ขนัได้ในธรุกิจการให้เช่าซือ้รถจกัรยานยนต์     

    วตัถปุระสงค์                  : ใช้เป็นเงนิทนุหมนุเวียนในการดําเนินกิจการ 

 

4. ลกัษณะความสมัพนัธ์และส่วนได้เสียของผู้ ท่ีเก่ียวโยงกนั 

รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั 

 

บริษัทท่ีเก่ียวโยงกนั 

บมจ.ฐิตกิรและบริษัทย่อย Sabaidee Leasing Co.,Ltd 

  ตําแหน่งกรรมการ  

1. นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จดัการ กรรมการ 

2. นายประพล พรประภา กรรมการ กรรมการ 

3. นางบษุกร เหล่ียมมกุดา กรรมการ กรรมการ 

 การถือหุ้น  

1. นางสาวปฐมา พรประภา 0.40% 19.05% 

2. นายประพล พรประภา - 19.05% 

 

5. การขออนมุตักิารเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงครัง้นีจ้ากคณะกรรมการบริษัทฯ 

 บริษัทฯ ขอรับรองวา่กรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการท่ีเป็นบุคคลเก่ียวโยงกนั ได้แก่  

นางสาวปฐมา พรประภา นายประพล พรประภา และนางบษุกร เหล่ียมมกุดา ไม่ได้เข้าร่วมประชมุและไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียงใน

ท่ีประชมุในรายการดงักล่าว 

 

 

 



6. สรุปความเหน็ของคณะกรรมการเก่ียวกบัการตกลงเข้าทํารายการ 

 คณะกรรมการบริษัท มีความเหน็วา่ การทํารายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์แก่บริษัท เน่ืองจาก บริษัท

ย่อย Sabaidee Leasing Co.,Ltd ได้นําเงินไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน และเสริมสภาพคล่องในการดําเนินธุรกิจ  

 

7. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีแตกต่างจากความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 

     ไมม่ี 

 

มลูคา่รวมและเกณฑ์ท่ีใช้กําหนดมลูคา่รวมของรายการทัง้ 3 ประเภท 

 รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงนิ กบั Sabaidee Leasing Co.,Ltd ทัง้ 3 ประเภท ซึง่เม่ือคํานวณตามเกณฑ์แล้ว 

มีขนาดของรายการ 23.75% ของมลูคา่สนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ (NTA) ของบริษัท (โดย NTA  : 3,985.9  ล้านบาท) (ตามงบ

การเงนิรวมของบริษัท ณ 31 ธนัวาคม 2557)  แตเ่น่ืองจากรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินทัง้ 3 ประเภทนัน้ เป็นการให้

ความช่วยเหลือตามสดัส่วนการถือหุ้น จงึได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

                    

 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 

                                                                                                                 ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

                                                                                                            (นางบษุกร เหล่ียมมกุดา) 

                                                                                                          กรรมการ/ผู้จดัการฝ่ายบญัชี 

 


