ที่ TK.050/2564
เรื่ อง
เรี ยน

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

แจ้งรายการที่เกี่ยวโยงกัน
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เมื่ อ วัน ที่ 9 พฤศจิ ก ายน 2564 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ครั้ งที่ 4/2564ได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้
บริ ษทั ฐิ ติ กร จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ท าการต่อสั ญ ญาการให้ บริ การด้านกฎหมายกับ บริ ษ ัท เอส.พี .
อินเตอร์แนชัน่ แนล จากัด ที่ครบกาหนดสัญญา วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ลักษณะโดยทัว่ ไปของการทารายการ
สัญญาว่าจ้างการให้บริ การด้านกฎหมายซึ่ งครอบคลุมงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเช่าซื้ อรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ อาทิเช่น งานด้านสัญญาเช่าซื้ อ, การฟ้ องร้องดาเนิ นคดีดา้ นเช่าซื้ อ, บังคับคดี โดยคิดค่าบริ การ
เหมารวมในอัตรา 658,500 บาทต่อเดือน ตามความเหมาะสมของปริ มาณงาน และเป็ นราคาว่าจ้างที่ต่ากว่าราคา
ตลาดทัว่ ๆไป ที่บริ ษทั เคยได้รับการเสนอมา ถือว่าเป็ นราคาที่ สมเหตุสมผลแล้ว และด้วยผลงานที่ได้รับ ถือว่ามี
คุณภาพดี ไม่มีปัญหา ส่งงานได้อย่างรวดเร็ ว
ผูว้ ่าจ้าง
บมจ.ฐิติกร และบริ ษทั ย่อย
ผูร้ ับจ้าง
บจ.เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่ แนล
ระยะเวลาตามสัญญา
1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565
2. ลักษณะของรายการเป็ นรายการสนับสนุ นธุ รกิจปกติ ที่ มีเงื่อนไขการค้าทัว่ ไป และค่าตอบแทนไม่สามารถ
คานวนได้จากทรัพย์สินหรื อมูลค่าอ้างอิง ซึ่งมีขนาดของรายการ ดังนี้
บมจ.ฐิติกร+ บริ ษทั ย่อย
ค่าตอบแทน
7.9 ล้านบาท
มูลค่าสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ (NTA) ณ 30 ก.ย. 2564
5,528.0 ล้านบาท
%
0.14 %
เมื่อพิจารณาการเข้าทารายการตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.20/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์
ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผย
ข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 พบว่ามีขนาดรายการมากกว่า
1 ล้านบาท แต่ต่ากว่า 20 ล้านบาท และมีขนาดรายการน้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสิ นทรัพย์มีตวั ตนสุ ทธิ ขนาด
รายการดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 0.14 ของมูลค่าสิ นทรัพย์มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั ตามงบการเงินสิ้ นสุ ด ณ วันที่ 30

กันยายน 2564 (7.9/ (6,789.0-4.1-1,239.4-17.5)*100=0.14% โดยในรอบระยะเวลา 6 เดือน คณะกรรมการไม่ได้มี
การอนุ มั ติ ใ ห้ เข้า ท ารายการกับ บุ ค คลที่ มี ความเกี่ ย วโยงอื่ น ใด ซึ่ งบริ ษ ัท ได้ข ออนุ มั ติ เข้าท ารายการจาก
คณะกรรมการบริ ษทั และเปิ ดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. ลักษณะความสัมพันธ์และส่วนได้เสี ยของผูท้ ี่เกี่ยวโยงกัน
3.1 บริ ษทั เอส.พี.อินเตอร์ แนชัน่ แนล จากัด มีกลุ่มพรประภาเป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ และ กลุ่มพรประภา
เป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของ บมจ. ฐิติกร ถือหุ้นเป็ นสัดส่ วน ร้อยละ 75.51 โดยที่ บจ.เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่ แนล ถือ
หุ้นเป็ นสัดส่วนร้อยละ 3.64 (ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564) และมีกรรมการร่ วมกันคือ นายชุมพล พรประภา,
นายสถิตย์พงษ์ พรประภา, นางสาวปฐมา พรประภา และ นายรักสนิท พรประภา
โดยสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มพรประภา ใน บมจ.ฐิติกร เป็ นดังนี้
1. บริ ษทั สิ นทองหล่อ จากัด *
211,800,000
42.36%
2. กลุ่มพรประภา
140,562,900
29.51%
3. บริ ษทั เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่ แนล จากัด *
18,200,000
3.64%
* กลุ่มพรประภา ถือหุ้น 100.00% ในบริ ษทั เอส.พี. อินเตอร์แนชัน่ แนล จากัด
* กลุ่มพรประภา ถือหุ้น 100.00% ในบริ ษทั สิ นทองหล่อ จากัด
3.2 ข้อมูลการดารงตาแหน่งของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ชื่อ
บริ ษทั
ตาแหน่ง
1). นายชุมพล พรประภา
บมจ.ฐิติกร
ประธานกรรมการ
บจ.เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่ แนล
ประธานกรรมการ
2). นายสถิตย์พงษ์ พรประภา
บมจ.ฐิติกร
กรรมการ
บจ.เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่ แนล
กรรมการ
3). นางสาวปฐมา พรประภา
บมจ.ฐิติกร
กรรมการผูจ้ ดั การ
บจ.เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่ แนล
กรรมการ
4). นายรักสนิท พรประภา
บมจ.ฐิติกร
กรรมการ
บจ.เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่ แนล
กรรมการ
5) นายประพล พรประภา
บมจ.ฐิติกร
กรรมการ
บจ.เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่ แนล
ผูถ้ ือหุ้น
4. การขออนุมตั ิการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงครั้งนี้จากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ ขอรับรองว่ากรรมการที่มีส่วนได้เสี ยและ/หรื อกรรมการที่เป็ นบุคคลเกี่ยวโยงกัน ได้แก่
นายชุมพล พรประภา, นายสถิตย์พงษ์ พรประภา, นางสาวปฐมา พรประภา, นายรักสนิท พรประภา
และนายประพล พรประภา ไม่ได้เข้าร่ วมประชุมและไม่ได้ใช้สิทธิ ออกเสี ยงในที่ประชุมในรายการดังกล่าว

5. สรุ ปความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการตกลงเข้าทารายการ มีดงั นี้
คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการทาสัญญาดังกล่าวจะทาให้บริ ษทั มีความ
สะดวกในการดาเนินงาน และคู่สัญญาเป็ นบริ ษทั ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านกฎหมายเช่าซื้ อกว่า
30 ปี และค่าใช้จ่ายรวมตามสัญญาต่ากว่าค่าใช้จ่ายที่ผใู ้ ห้บริ การรายอื่ นเสนอมา ดังนั้นจึงมีความเหมาะสมและ
เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั
6. สรุ ป ความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ กรรมการบริ ษ ัท ที่ แ ตกต่ างจากความเห็ น ของ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
-ไม่มีจึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิ ทธิ์ ไทรนนทรี ย)์
กรรมการ

