
 
 
 
ท่ี TK.050/2564                                                                              วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2564 
 
เร่ือง        แจง้รายการท่ีเก่ียวโยงกนั  
เรียน       กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
              เม่ือวัน ท่ี  9 พฤศจิกายน 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ค ร้ังท่ี  4/2564ได้มีมติอนุมัติให้           
บริษทั ฐิติกร จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย ท าการต่อสัญญาการให้บริการด้านกฎหมายกับบริษัท เอส.พี.
อินเตอร์แนชัน่แนล จ ากดั ท่ีครบก าหนดสัญญา วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี   
 
1.  ลกัษณะโดยทัว่ไปของการท ารายการ  
สัญญาว่าจา้งการให้บริการดา้นกฎหมายซ่ึงครอบคลุมงานดา้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจเช่าซ้ือรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์ อาทิเช่น งานดา้นสัญญาเช่าซ้ือ, การฟ้องร้องด าเนินคดีดา้นเช่าซ้ือ, บงัคบัคดี โดยคิดค่าบริการ
เหมารวมในอตัรา 658,500 บาทต่อเดือน ตามความเหมาะสมของปริมาณงาน และเป็นราคาว่าจา้งท่ีต ่ากว่าราคา
ตลาดทัว่ๆไป ท่ีบริษทัเคยไดรั้บการเสนอมา ถือว่าเป็นราคาท่ี สมเหตุสมผลแลว้ และดว้ยผลงานท่ีไดรั้บ ถือว่ามี
คุณภาพดี ไม่มีปัญหา ส่งงานไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 

ผูว่้าจา้ง  บมจ.ฐิติกร และบริษทัยอ่ย 
ผูรั้บจา้ง  บจ.เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่แนล 
ระยะเวลาตามสัญญา 1 มกราคม 2565 – 31 ธนัวาคม 2565 
 

2. ลกัษณะของรายการเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ท่ีมีเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป และค่าตอบแทนไม่สามารถ
ค านวนไดจ้ากทรัพยสิ์นหรือมูลค่าอา้งอิง ซ่ึงมีขนาดของรายการ ดงัน้ี 
                                                บมจ.ฐิติกร+ บริษทัยอ่ย         
          ค่าตอบแทน                                                      7.9   ลา้นบาท  
          มูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) ณ 30 ก.ย. 2564                       5,528.0  ลา้นบาท                                  
           %                                                                                                                0.14     %             
              
        เม่ือพิจารณาการเขา้ท ารายการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ.20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์
ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผย
ขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 พบว่ามีขนาดรายการมากกว่า 
1 ลา้นบาท แต่ต ่ากว่า 20 ลา้นบาท และมีขนาดรายการน้อยกว่าร้อยละ 3  ของมูลค่าสินทรัพยมี์ตวัตนสุทธิ ขนาด
รายการดงักล่าวเท่ากบัร้อยละ 0.14 ของมูลค่าสินทรัพยมี์ตวัตนสุทธิของบริษทั ตามงบการเงินส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 



กนัยายน 2564 (7.9/ (6,789.0-4.1-1,239.4-17.5)*100=0.14% โดยในรอบระยะเวลา 6 เดือน คณะกรรมการไม่ไดมี้
การอนุมัติให้ เข้าท ารายการกับบุคคลท่ีมี ความเก่ียวโยงอื่นใด ซ่ึงบริษัทได้ขออนุมัติเข้าท ารายการจาก
คณะกรรมการบริษทัและเปิดเผยขอ้มูลต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย              
 
3. ลกัษณะความสัมพนัธ์และส่วนไดเ้สียของผูท่ี้เก่ียวโยงกนั 
 3.1 บริษทัเอส.พี.อินเตอร์แนชัน่แนล จ ากดั มีกลุ่มพรประภาเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ และ กลุ่มพรประภา
เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ บมจ. ฐิติกร ถือหุ้นเป็นสัดส่วน ร้อยละ 75.51 โดยท่ี บจ.เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่แนล ถือ
หุ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.64 (ณ วนัท่ี 9 มีนาคม 2564) และมีกรรมการร่วมกนัคือ นายชุมพล พรประภา,  
นายสถิตยพ์งษ ์พรประภา, นางสาวปฐมา พรประภา และ นายรักสนิท พรประภา 
โดยสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มพรประภา ใน บมจ.ฐิติกร เป็นดงัน้ี  
1. บริษทัสินทองหล่อ จ ากดั *    211,800,000   42.36% 
2. กลุ่มพรประภา     140,562,900                           29.51% 
3. บริษทัเอส.พี.อินเตอร์แนชัน่แนล จ ากดั *                           18,200,000    3.64% 

* กลุ่มพรประภา ถือหุ้น 100.00% ในบริษทัเอส.พี. อินเตอร์แนชัน่แนล จ ากดั  
  * กลุ่มพรประภา ถือหุ้น 100.00% ในบริษทัสินทองหล่อ จ ากดั  
 3.2 ขอ้มูลการด ารงต าแหน่งของบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั 
             ช่ือ                                                  บริษทั                 ต าแหน่ง 
1). นายชุมพล พรประภา                             บมจ.ฐิติกร           ประธานกรรมการ 
                                                  บจ.เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่แนล                                   ประธานกรรมการ 
2). นายสถิตยพ์งษ ์พรประภา                      บมจ.ฐิติกร                 กรรมการ 
                                                  บจ.เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่แนล                                         กรรมการ 
3). นางสาวปฐมา พรประภา                     บมจ.ฐิติกร                                         กรรมการผูจ้ดัการ 
                                                  บจ.เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่แนล                                         กรรมการ 
4). นายรักสนิท พรประภา                        บมจ.ฐิติกร                 กรรมการ 
                                                 บจ.เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่แนล                                          กรรมการ 
5) นายประพล พรประภา        บมจ.ฐิติกร                 กรรมการ 
                                                 บจ.เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่แนล                                            ผูถื้อหุ้น 
 
4. การขออนุมติัการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงคร้ังน้ีจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
 บริษทัฯ ขอรับรองว่ากรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียและ/หรือกรรมการท่ีเป็นบุคคลเก่ียวโยงกนั ไดแ้ก่  
นายชุมพล พรประภา, นายสถิตยพ์งษ ์พรประภา, นางสาวปฐมา พรประภา, นายรักสนิท พรประภา  
และนายประพล พรประภา ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมและไม่ไดใ้ชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมในรายการดงักล่าว 
 
 
 
 



5. สรุปความเห็นของคณะกรรมการเก่ียวกบัการตกลงเขา้ท ารายการ มีดงัน้ี 
 คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการท าสัญญาดงักล่าวจะท าให้บริษทัมีความ
สะดวกในการด าเนินงาน และคู่สัญญาเป็นบริษทัที่มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในด้านกฎหมายเช่าซ้ือกว่า  
30 ปี และค่าใชจ้่ายรวมตามสัญญาต ่ากว่าค่าใชจ้่ายท่ีผูใ้ห้บริการรายอื่นเสนอมา  ดงันั้นจึงมีความเหมาะสมและ
เป็นประโยชน์ต่อบริษทั  
 
6. สรุปความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  และ/หรือกรรมการบริษัท ท่ีแตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษทัฯ 
 -ไม่มี- 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 
 
                                                                                                       ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                                                                                                   (นายประสิทธ์ิ ไทรนนทรีย)์ 
                                                                                                               กรรมการ 
 

 


