
 

 

 

ท่ี TK.031/2560                                                                      วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2560 

 

เร่ือง          แจ้งมตกิารเพิ่มทนุของบริษัทย่อย ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

เรียน         กรรมการและผู้จดัการ 

                 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

           ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2/2560 เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2560 มีมติเพิ่มทนุจด

ทะเบียนของบริษัทย่อย คือ Sabaidee Leasing Co.,Ltd. จํานวน 625,000 หุ้น เป็นเงิน 5,000,000,000 Kip คิดเป็นเงินไทย

ประมาณ 21,000,000 บาท (อตัราแลกเปลี่ยนอ้างอิง ณ 2 พฤษภาคม 2560 ท่ี 1 Kip = 0.0042 บาท) โดย TK จะมีสดัส่วน

การถือหุ้นหลงัการเพิ่มทนุเป็น 60.98% ของทนุชําระแล้ว (จากเดิม 23.81%) ส่งผลให้ Sabaidee Leasing Co.,Ltd. จะมีทนุ

จดทะเบียนหลังเพิ่มทุนเป็น 10,250,000,000 Kip คิดเป็นเงินไทยประมาณ 43,050,000 บาท  โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 

1,281,250 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 8,000 Kip 

 

วนัท่ีทาํรายการ :  หลงัได้รับอนมุตัจิากธนาคารแหง่สปป.ลาวให้เพิ่มทนุ 

วตัถปุระสงค์การเพิ่มทนุ : เป็นเงินทนุหมนุเวียนและรองรับการขยายธุรกิจ  

โครงสร้างทนุใหม่ เป็นดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sabaidee Leasing Co.,Ltd 

                   Shareholders 

 

โครงสร้างทนุจดทะเบียนเดมิ 

สดัส่วน (%) จํานวนหุ้น Kip * บาท 

บริษัท ฐิตกิร จํากดั (มหาชน) 23.81 156,250 1,250,000,000 4,955,000 

บริษัท ซี.วี.เอ. จํากดั 19.05 125,000 1,000,000,000 3,964,000 

บริษัท ชยภาค จํากดั 19.05 125,000 1,000,000,000 3,964,000 

นางสาวปฐมา พรประภา 19.05 125,000 1,000,000,000 3,964,000 

นายประพล พรประภา 19.05 125,000 1,000,000,000 3,964,000 

                   Total 100.00 656,250 5,250,000,000 20,811,000 * 

หมายเหต ุ: * อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี 16 ตลุาคม 2556 (1Kip = 0.003964 บาท) 

 

 

                   Shareholders 

 

การเพิ่มทนุ 

สดัส่วน (%) จํานวนหุ้น Kip * บาท 

บริษัท ฐิตกิร จํากดั (มหาชน) 100.00 625,000 5,000,000,000 21,000,000 

บริษัท ซี.วี.เอ. จํากดั     

บริษัท ชยภาค จํากดั     

นางสาวปฐมา พรประภา     

นายประพล พรประภา     

                   Total 100.00 625,000 5,000,000,000 21,000,000 * 

หมายเหต ุ: * อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2560 (1Kip = 0.0042 บาท) 

 

 

                   Shareholders 

 

โครงสร้างทนุจดทะเบียนใหม่ 

สดัส่วน (%) จํานวนหุ้น Kip * บาท 

บริษัท ฐิตกิร จํากดั (มหาชน) 60.98 781,250 6,250,000,000 26,250,000 

บริษัท ซี.วี.เอ. จํากดั 9.76 125,000 1,000,000,000 4,200,000 

บริษัท ชยภาค จํากดั 9.76 125,000 1,000,000,000 4,200,000 

นางสาวปฐมา พรประภา 9.76 125,000 1,000,000,000 4,200,000 

นายประพล พรประภา 9.76 125,000 1,000,000,000 4,200,000 

                   Total 100.00 1,281,250 10,250,000,000 43,050,000 * 

หมายเหต ุ: * อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2560 (1Kip = 0.0042 บาท) 

 

 

 

 

 

 



 

อนึ่ง รายการนีเ้ข้าข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยง เม่ือคํานวณตามเกณฑ์แล้ว คิดเป็นมลูค่าร้อยละ 0.45 ซึง่เกินร้อยละ 

0.03 แตไ่ม่เกินร้อยละ 3.00 ของมลูค่าสินทรัพย์มีตวัตนสุทธิ NTA) ของบริษัท (โดย NTA : 4,624.7 ล้านบาท) ตามงบการเงิน

ของบริษัท ณ 31 มีนาคม 2560 ดังนัน้รายการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยสารสนเทศ

รายการท่ีเก่ียวโยงกนัดงักลา่วตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

และเมื่อคํานวณขนาดรายการตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการ

ทํารายการท่ีมีนยัสําคญัท่ีเข้าขา่ยเป็นการได้มาและจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน คิดเป็นร้อย

ละ 0.24 ตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 แล้วพบว่าขนาดรายการตํ่ากว่าร้อยละ 15 ซึง่ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่

ต้องรายงานสารสนเทศตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว  

 

                จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

 

 

                                                     ขอแสดงความนบัถือ 

       

 

   (นางสาวปฐมา พรประภา) 

         กรรมการผู้จดัการ 


