
 

 

 

ที่ TK.074/2560                                                                                  วนัที่ 9 พฤศจิกายน 2560 

 

เร่ือง        แจ้งรายการที่เก่ียวโยงกนัประเภทให้ความชว่ยเหลอืทางการเงิน 

เรียน       กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

 เม่ือวนัที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 5/2560 ได้มีมติอนมุติั ในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

 ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท เม่ือวนัที่ 8 พฤษภาคม 2560  ได้อนมุติัวงเงินทดรองจํานวน 200 ล้านบาท ให้กบับริษัท

ย่อย 2 บริษัทท่ีอยู่ในตา่งประเทศ นัน้ ปัจจบุนัปรากฏวา่ ผลการดําเนินงานในทัง้ 2 ประเทศ มีการเติบโตอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือเสริม

สภาพคลอ่งชัว่คราวให้กบับริษัทในทัง้ 2 ประเทศ คณะกรรมการบริษัทจงึมีมติดงัตอ่ไปนี ้

• ให้ปรับเพ่ิมวงเงินทดรองของ Suosdey Finance PLC         จาก 200 ล้านบาท เป็น 400 ล้านบาท  

• ให้ปรับเพ่ิมวงเงินทดรองของ Sabaidee Leasing Co.,Ltd   จาก 200 ล้านบาท เป็น 300 ล้านบาท  

• นอกจาก 2 ประเทศข้างต้นแล้ว ยงัได้อนมุติัให้จดัตัง้วงเงินทดรองใหมข่อง Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., 

Ltd. (เม่ือจดัตัง้บริษัทในประเทศเมียนมาเรียบร้อยแล้ว) จํานวน 100 ล้านบาท และให้กรรมการบริหารสามารถอนมุติั

ใช้เงินดงักลา่วในวงเงิน 100 ล้านบาท 

 

ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 

1)  อนุมัตวิงเงนิทดรองใหม่เพื่อใช้ในการดาํเนินงานของ Suosdey Finance PLC ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท 

ฐิติกร จํากดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.80และให้กรรมการบริหารสามารถอนมุติัใช้เงินดงักลา่วภายในวงเงิน 400 ล้านบาท 

ซึ่งรายการประเภทดงักลา่วได้รับยกเว้นไมเ่ข้าข่ายรายการที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบติัของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (บจ/ป 22-01) 

ข้อ 7 (1) 

 

2)  อนุมัตวิงเงนิทดรองเพื่อใช้ในการดาํเนินงานของ Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., Ltd. ซึง่เป็น

บริษัทย่อยของบริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.00และให้กรรมการบริหารสามารถอนมุติัใช้เงินดงักลา่วภายใน

วงเงิน 100 ล้านบาท 

ซึ่งรายการประเภทดงักลา่วได้รับยกเว้นไมเ่ข้าข่ายรายการที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบติัของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (บจ/ป 22-01) 

ข้อ 7 (1) 

 

3)  อนุมัตวิงเงนิทดรองใหม่เพื่อใช้ในการดาํเนินงานของ Sabaidee Leasing Co.,Ltd ซึง่เป็นบริษัทย่อยของ

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 61.90 และให้กรรมการบริหารสามารถอนมุติัใช้เงินดงักลา่วภายในวงเงิน 300 ล้าน

บาท 



 ซึง่เข้าข่ายเป็นรายการเก่ียวโยง ประเภทให้ความช่วยเหลอืทางการเงิน ตามประกาศของคณะกรรมการกํากบั

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที ่ทจ. 21/2551  โดยมีรายละเอียดการเข้าทาํรายการ ดงันี ้     

1.  วนั เดือน ปี ทีเ่กิดรายการ 

     หลงัจากท่ีประชมุคณะกรรมการมีมติอนมุติั 

 

2.  คูส่ญัญาท่ีเก่ียวข้อง 

        ผู้ให้เงินทดรอง  บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

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

ถือหุ้นร้อยละ 61.90 ตามสดัสว่น 

 

3. ลกัษณะทัว่ไปของรายการ 

    ประเภทของรายการ        : การให้ความชว่ยเหลอืทางการเงินประเภทการให้ยืมเงินทดรอง 

    วงเงินทดรอง            : วงเงินทดรองไมเ่กิน 300 ล้านบาท (ซึ่งเป็นการให้วงเงินทดรองตามสดัสว่นการถือหุ้น) 

โดยวงเงินทดรองดงักลา่วเป็นสว่นของ บริษัทฯ  185.7 ล้านบาท และอีก 114.3 ล้านบาท เป็น  

ของผู้ ถือหุ้นท่ีเหลอื                                               

    แหลง่เงินทนุท่ีใช้             : เงินทนุหมนุเวียนของบริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

    สกลุเงิน           :   สกลุเงินบาท 

    อตัราดอกเบีย้                 : 0% 

    การชําระคืนเงินต้น          :   ทนัทีที่มีสภาพคลอ่งเกินวงเงินทดรอง 

    เง่ือนไขการให้เงินทดรอง  :  ให้ทดรองตามความจําเป็น 

      

4. ลกัษณะความสมัพนัธ์และสว่นได้เสียของผู้ ท่ีเก่ียวโยงกนั 

รายช่ือบคุคลที่เก่ียวโยงกนั 

 

บริษัทท่ีเก่ียวโยงกนั 

บมจ.ฐิติกร Sabaidee Leasing Co.,Ltd 

  ตําแหน่งกรรมการ  

1. นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จดัการ กรรมการ 

2. นายประพล พรประภา กรรมการ กรรมการ 

3. นางบษุกร เหลีย่มมกุดา กรรมการ กรรมการ 

 การถือหุ้น  

1. นางสาวปฐมา พรประภา 5.51% 19.05% 

2. นายประพล พรประภา 

3. นางบษุกร เหลีย่มมกุดา 

5.11% 

0.01% 

19.05% 

 

 

5. การขออนมุติัการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงครัง้นีจ้ากคณะกรรมการบริษัทฯ 

 บริษัทฯ ขอรับรองวา่กรรมการที่มีสว่นได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบคุคลเก่ียวโยงกนั ได้แก่  

นางสาวปฐมา พรประภา นายประพล พรประภา และนางบษุกร เหลีย่มมกุดา ไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุและไมไ่ด้ใช้สทิธิออกเสยีงใน

ทีป่ระชมุในรายการดงักลา่ว 

 



6. สรุปความเหน็ของคณะกรรมการเก่ียวกบัการตกลงเข้าทาํรายการ 

 คณะกรรมการบริษัท มีความเหน็วา่ การทาํรายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์แก่บริษัท เน่ืองจาก บริษัท

ยอ่ย Sabaidee Leasing Co.,Ltd ได้นําเงินไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนชัว่คราวในการดําเนินกิจการเพ่ือสภาพคลอ่งในการดําเนิน

ธรุกิจ 

 

7. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีแตกตา่งจากความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 

     ไมมี่ 

 

มลูคา่รวมและเกณฑ์ท่ีใช้กําหนดมลูคา่รวมของรายการ 

 รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน กบั Sabaidee Leasing Co.,Ltd  ซึง่เมื่อคํานวณตามเกณฑ์แล้ว คิดเป็นมลูคา่

ร้อยละ 3.99 ซึง่เกินร้อยละ 3.00 ของมลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ (NTA) ของบริษัท (โดย NTA  : 4,654.3 ล้านบาท) ตามงบ

การเงินรวมของบริษัท ณ 30 กนัยายน 2560 แต่เน่ืองจากรายการดงักล่าว เป็นการให้ความช่วยเหลือตามสดัส่วนการถือหุ้น จึง

ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนมุติัจากผู้ ถือหุ้น ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมลู

และการปฏิบติัของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (บจ/ป 22-01) ข้อ 7(3)(ข) 

                    

 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 

                                                                                                                ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

                                                                                                            (นางสาวปฐมา พรประภา) 

                                                                                                                   กรรมการผู้จดัการ 

 


