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สําหรับวาระที่ 8 : พจิารณาอนุมตักิารซ้ือหุ้น Myanmar Finance International Limited  

การประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563 ของบริษทั ฐิตกิร จาํกดั (มหาชน)   

 

วนัที่ 23 เมษายน 2563 
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การเขา้ซ้ือกิจการใน Myanmar Finance International Limited (“MFIL”) ในคร้ังน้ีเป็นไปตามแผนธุรกิจของ

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ท่ีจะขยายการลงทุนของบริษทัไปยงักลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียนซ่ึง

เป็นตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) มีประชากรมากกวา่ 600 ลา้นคน ส่วนใหญ่เป็นประชากรท่ีอยูใ่นวยัทาํงาน

มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่และเป็นภูมิภาคท่ีกาํลงัเติบโตอยา่งรวดเร็ว 

หลกัการและเหตุผล 

ประเทศพม่าถือเป็นประเทศที่สามในภูมิภาคอาเซียนที่บริษัทเขา้ไปลงทุน เป็นประเทศที่มีการเติบโตทาง

เศรษฐกิจสูง มีจีดีพีเฉลี่ย 5 ปีท่ีผ่านมาเท่ากบั 6.3% และยงัคงมีแนวโนม้ท่ีจะเติบโตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ี

ประเทศพม่ามีประชากรประมาณ 53 ลา้นคน มีค่าเฉล่ียของอายปุระชากรอยูท่ี่ 28.2 ปี ซ่ึงถือวา่เป็นช่วงอายท่ีุนอ้ย

และอยู่ในช่วงวยัทาํงาน อตัราหน้ีสินภาคครัวเรือนถือว่าตํ่ามากคือประมาณร้อยละ 38%ของจีดีพี ปัจจัยทาง

เศรษฐกิจเหล่าน้ีส่งผลให้ประเทศพม่าเป็นหน่ึงในประเทศท่ีน่าลงทุนมากท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน สําหรับธุรกิจ

การให้บริการทางการเงินในประเทศพม่ายงัมีโอกาสเติบโตไดอี้กมาก โดยเฉพาะการให้บริการทางการเงินใน

ระดบัจุลภาคหรือไมโครไฟแนนซ์ เน่ืองจากประชากรส่วนใหญ่ของประเทศยงัเขา้ถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้

นอ้ย 

บริษทั MFIL เป็นบริษทัไมโครไฟแนนซ์ประเภทท่ีรับเงินฝาก (Deposit Taking Microfinance Institution) ในพม่า 

ไดรั้บอนุญาตใหด้าํเนินธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ในรัฐท่ีสาํคญัของพม่าไดแ้ก่ Yangon Bago Mon และ Ayeyarwady 

ปัจจุบนัมีสาขารวม 13 สาขา มีจาํนวนลูกคา้มากกวา่ 55,000 ราย เป็นหน่ึงในบริษทัไมโครไฟแนนซ์ท่ีมีช่ือเสียงใน

ประเทศพม่า มีทีมผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์และไดรั้บการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐท่ีกาํกบัดูแล 

การเขา้ซ้ือกิจการ MFIL คร้ังน้ี ทาํให้บริษทัสามารถเขา้ถึงตลาดประเทศพม่าไดอ้ยา่งรวดเร็ว บริษทัสามารถใช้

ประโยชน์จากฐานลูกคา้ เครือข่ายสาขา ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเจา้หนา้ท่ีภาครัฐของพม่าในทุกระดบั รวมถึงความ

เขา้ใจในวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ินเพ่ือสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษทัในประเทศพม่าต่อไปในอนาคต 

รวมถึงธุรกิจ Motorcycle Hire Purchase ซ่ึงบริษทัสามารถใชค้วามเช่ียวชาญในธุรกิจเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถใน

การแข่งขนัในตลาดประเทศพม่า 

บริษทัคาดวา่ภายหลงัจากท่ีบริษทัเขา้ซ้ือกิจการใน MFIL จะช่วยเพ่ิมกาํไรต่อหุน้ (EPS) และอตัราผลตอบแทนผู ้

ถือหุน้ (ROE) ของบริษทัไดท้นัทีและทาํใหส้ดัส่วนสินเช่ือต่างประเทศของบริษทัท่ีประมาณการณ์ ณ ส้ินปี 2563

เพ่ิมข้ึนจาก 26% เป็นประมาณ 33%  สอดคลอ้งกับเป้าหมายของบริษทัที่ตอ้งการให้มีสัดส่วนสินเชื่อใน

ต่างประเทศเป็น 50% และพฒันาไปสู่การเป็นบริษทัใหบ้ริการทางการเงินชั้นนาํของภูมิภาคอาเซียน  

ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2563 ไดมี้มติให้

เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 เพ่ือพิจารณาอนุมติัตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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1.    วนั เดือน ปี ทีเ่กดิรายการ 

ภายใน 30 วนั หลงัจาก Myanmar Finance International Limited ไดป้ฏิบติัครบถว้นตามเง่ือนไขบงัคบัก่อน 

ซ่ึงรวมถึงการไดรั้บอนุมติัจากหน่วยงานภาครัฐท่ีกาํกบัดูแลของพม่า และจากเจา้หน้ีทุกราย (คาดวา่ภายใน

สิงหาคม 2563) โดยจะตอ้งผา่นการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 

ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

2.    คู่สัญญาทีเ่กีย่วข้อง 

ผู้เสนอขาย: 1.Myanmar Finance Company Limited  

2.Myanmar Investment Limited  

3.NORFUND (Norwegian Investment Fund for Developing Countries)  

ผู้ซ้ือ: บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน)   

ความสัมพนัธ์กบับริษทั 

จดทะเบยีน: 

ผูซ้ื้อและผูข้ายไม่มีความสัมพนัธ์ใดๆ ระหว่างกนัตามขอ้กาํหนดรายการที่เก่ียว

โยงกันของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (ตลท . )  และ สํานักงาน 1

คณะกรรมการ1

 

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) 

3.  ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 

ประเภทรายการ: การซ้ือหุ้นสามญัของ Myanmar Finance International Limited จาก Myanmar 

Finance Company Limited, Myanmar Investment Limited และ NORFUND 

(Norwegian Investment Fund for Developing Countries) จาํนวนทั้ งส้ิน 

6,800,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 31.21 บาท (1 USD) คิดเป็นร้อยละ 100 ของ

จาํนวนหุ้นทั้งหมดของ Myanmar Finance International Limited  ในราคาซ้ือไม่

เกิน 450,000,000 บาท 

ขนาดรายการ: คาํนวณตามเกณฑมู์ลค่ารวมของส่ิงตอบแทน คิดเป็นขนาดของรายการร้อยละ 

4.99% ของมูลค่าสินทรัพยร์วมของบริษทัฯ 

 ทั้งน้ี การคาํนวณขนาดรายการตามเกณฑต์่าง ๆ ท่ีกาํหนดไวต้ามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจาํหน่าย

ไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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เกณฑ์การคาํนวณ 

ขนาดรายการ 
สูตรการคาํนวณ 

ขนาด 

รายการ 

 

เกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล 

1. เกณฑมู์ลค่าของ 

 สินทรัพย ์(NTA) 

= 100% x 

(198.3/5,145.5) 

ร้อยละ 

3.85 

บริษทัฯ ไม่ตอ้งทาํการเปิดเผย

สารสนเทศและจัดให้มีการ

ประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อขออนุมัติ

ในการตกลงเขา้ทาํรายการ 

2. เกณฑก์าํไรสุทธิ =100% x  

(9.7/407.4) 

ร้อยละ  

2.38 

บริษทัฯ ไม่ตอ้งทาํการเปิดเผย

สารสนเทศและจัดให้มีการ

ประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อขออนุมัติ

ในการตกลงเขา้ทาํรายการ 

3. เกณฑมู์ลค่ารวม 

 ของส่ิงตอบแทน 

=100% x  

(450/9,018.8) 

ร้อยละ 

4.99 

บริษทัฯ ไม่ตอ้งทาํการเปิดเผย

สารสนเทศและจัดให้มีการ

ประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อขออนุมัติ

ในการตกลงเขา้ทาํรายการ 

4. เกณฑมู์ลค่าของ 

 หลกัทรัพย ์

ไม่ใชใ้นการคาํนวณ เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่ไดอ้อกหลกัทรัพยใ์หม่เพ่ือเขา้ทาํ

รายการในคร้ังน้ี 

           อตัราแลกเปล่ียนใช ้ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2563  (1 USD = 31.21บาท) (46.64 MMK= 1 บาท) 

 

4. รายละเอยีดของสินทรัพย์ทีซ้ื่อ 

ประเภทสินทรัพย์: หุน้สามญัของ Myanmar Finance International Limited  

ลกัษณะการ 

ประกอบธุรกจิ: 

ใหบ้ริการทางการเงินในระดบัจุลภาค (ไมโครไฟแนนซ์) แก่ลูกคา้รายยอ่ย ซ่ึง

ไม่มีโอกาสเขา้ถึงสินเช่ือในรูปแบบปกติ 

จดทะเบยีนก่อตั้งบริษทั: 7 เมษายน 2557 

ทีต่ั้งสํานกังาน: Maggin Street No.11, Ward 14, Yankin Township, Yangon, Myanmar 

ทุนจดทะเบยีน/ทุนทีเ่รียก

ชําระแล้ว: 

212,228,000 บาท (หุน้สามญั 6,800,000 หุน้ ราคาพาร์หุน้ละ 31.21 บาท 

(1 USD) 

กรรมการ: ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 8 ท่าน ไดแ้ก่ 

Htet Nyi 

Miss Piyachart Chetnakarnkul 

Ohnmar Hlaing 

Po Yort 
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Pyae Phyo Lwin 

Wai Mar Myint Maung 

Yin Yin Myint 

Maung Aung Htun 

ผู้บริหารหลกั: Po Yort (Managing Director) 

จาํนวนหุ้นทีซ้ื่อ: 6,800,000 หุน้ ราคาพาร์หุน้ละ 31.21 บาท (1 USD) 

ราคาขาย: ไม่เกิน 450,000,000 บาท 

สัดส่วนของหุ้นที ่

ถือก่อนการได้มา: 

-ไม่มี- 

สัดส่วนของหุ้นที ่

ถือหลงัการได้มา: 

ร้อยละ 100 

บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั 

และสัดส่วนการถือหุ้น: 

บริษทัฯ และผูเ้สนอขายไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆ ระหวา่งกนัตามขอ้กาํหนด

รายการท่ีเก่ียวโยงกนัของตลท.และ ก.ล.ต. 

 

รายช่ือผู้ถือหุ้นของ Myanmar Finance International Limited  

 

ลาํดบัที ่ ก่อนทาํรายการ  จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1 Myanmar Finance Company Limited  2,550,000 37.5 

2 Myanmar Investment Limited  2,550,000 37.5 

3 NORFUND (Norwegian Investment Fund for Developing Countries) 

 

1,700,000 25.0 

รวม 6,800,000 100.0 

 

ลาํดบัที ่ หลงัทาํรายการ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 6,800,000 100.0 

รวม 6,800,000 100.0 
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สรุปฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน  

 งบดุล ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 

งบดุล (ล้านบาท) 2562 2561 

เงินสด 398.1 260.5 

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืกบัลูกคา้ 453.5 463.5 

ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง และ อุปกรณ์ 5.8 5.1 

สินทรัพยอ่ื์น 18.1 14.9 

รวมสินทรัพย์ 875.5 744.0 

เงินฝากจากลูกคา้ 58.9 57.8 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 19.0 17.5 

เงินกูย้มืจากธนาคาร 577.3 439.1 

หน้ีสินอ่ืนๆ 23.8 23.2 

รวมหนีสิ้น 678.9 537.6 

ทุนชาํระแลว้ 181.6 181.2 

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 6.9 6.9 

กาํไรสะสม 8.1 18.3 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 196.6 206.4 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นและหนีสิ้น 875.5 744.0 

มูลค่าทางบญัชีต่อหุน้ (บาท) 28.91 35.58 

 

 งบกาํไรขาดทุนสําหรับปี ส้ินสุด ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 

งบกาํไรขาดทุน  (ล้านบาท) 2562 2561 

รายไดจ้ากดอกเบ้ีย 63.0 123.5 

ดอกเบ้ียจ่าย (37.5) (50.3) 

ดอกเบ้ียรับสุทธิ 25.6 73.2 

รายไดอ่ื้น 0.8 4.2 

รายได้สุทธิรวม 26.4 77.4 

ค่าใชจ่้าย (30.6) (46.9) 

ค่าเส่ือมราคา (1.2) (1.9) 

หน้ีสงสยัจะสูญ (4.8) (11.1) 

ภาษี - (7.9) 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (10.2) 9.7 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท) (1.50) 1.67 
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5. มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน 

เงินสดจาํนวนไม่เกิน 450,000,000 ลา้นบาท  

 

6. มูลค่าของสินทรัพย์ทีซ้ื่อ 

 หุน้สามญัจาํนวน 6,800,000 หุน้ ราคาพาร์หุน้ละ 31.21 บาท (1 USD) 

 

7. ผลประโยชน์ทีเ่กดิจากการซ้ือสินทรัพย์ดงักล่าว 

การเขา้ซ้ือกิจการใน Myanmar Finance International Limited คร้ังน้ี จะทาํให้บริษทัสามารถเขา้ถึงตลาด

ประเทศพม่าไดอ้ยา่งรวดเร็ว ประเทศพม่าเป็นประเทศท่ีมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง มีประชากรรวม 53 ลา้น

คน ค่าเฉลี่ยของอายุประชากรถือว่าเป็นช่วงอายุท่ีน้อยและอยูใ่นช่วงวยัทาํงาน นอกจากน้ีบริษทัสามารถใช้

ประโยชน์จากฐานลูกคา้ เครือข่ายสาขา ความสัมพนัธ์ที่ดีกบัเจา้หน้าที่ภาครัฐของพม่าในทุกระดบั รวมถึง

ความเขา้ใจในวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ินเพ่ือสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษทัในประเทศพม่าต่อไป

ในอนาคต รวมถึงธุรกิจ Motorcycle Hire Purchase ซ่ึงบริษทัสามารถใชค้วามเช่ียวชาญในธุรกิจเพื่อเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขนัในตลาดประเทศพม่า 

Myanmar Finance International Limited เป็นหน่ึงในบริษทัไมโครไฟแนนซ์ท่ีมีช่ือเสียงในประเทศพม่า ไดรั้บ

การยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐท่ีกาํกบัดูแล มีสาขาครอบคลุมรัฐท่ีสาํคญัของพม่าไดแ้ก่ Yangon Bago และ 

Mon รวมถึงมีแผนงานท่ีจะเปิดสาขาเพ่ิมใน Ayeyarwady และ Mandalay นอกจากน้ียงัมีทีมผูบ้ริหารที่มี

ประสบการณ์ ดงันั้นการเขา้ซ้ือกิจการน้ีจะทาํใหบ้ริษทัสร้างโอกาสใหม่ๆ เพ่ิมมากข้ึนพร้อมสร้างแพลตฟอร์ม

พ้ืนฐานที่แข็งแกร่งในตลาดที่มีความน่าสนใจและเติบโตอยา่งรวดเร็วผ่านบริษทัที่มีขนาดพอเหมาะและมี

คุณภาพ  

บริษทัคาดวา่ภายหลงัจากท่ีบริษทัเขา้ซ้ือกิจการ จะช่วยเพ่ิมกาํไรต่อหุน้ (EPS) และอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น 

(ROE) ของบริษทัไดท้นัทีและทาํให้สัดส่วนสินเชื่อต่างประเทศของบริษทัที่ประมาณการณ์ ณ ส้ินปี 2563

เพ่ิมข้ึนจาก 26% เป็นประมาณ 33%  สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของบริษทัที่ตอ้งการให้มีสัดส่วนสินเช่ือใน

ต่างประเทศเป็น 50% และพฒันาไปสู่การเป็นบริษทัชั้นนาํของภูมิภาคอาเซียน  

 

8. แหล่งเงนิทุนที่ใช้ 

เงินทุนหมุนเวยีนของบริษทั 

 

9. การทาํรายการต้องดาํเนนิการภายใต้เง่ือนไขต้องได้รับความเหน็ชอบจาก ตลท. และ/หรือ ต้องได้รับการ

อนุมตัจิากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

การเขา้ซ้ือหุน้น้ีเขา้ข่ายเป็นการซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอืน่หรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั ตาม

ความในมาตรา 107 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (ท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) ซ่ึงบริษทัฯ 



(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6)  
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จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการเขา้ทาํรายการดงักล่าวดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 

3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ   

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาขอ้เสนอการลงทุนอย่างรอบคอบแลว้มีความเห็นว่า การลงทุนในหุ้น

สามญัของ Myanmar Finance International Limited  นั้น มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ 

และผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เน่ืองจาก Myanmar Finance International Limited เป็นหน่ึงในบริษทัไมโคร

ไฟแนนซ์ท่ีมีช่ือเสียงในประเทศพม่า ซ่ึงเป็นประเทศท่ีมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง มีประชากรรวม 53 ลา้น

คน ส่วนใหญ่เป็นประชากรในวยัทํางาน ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐที่กํากับดูแล มีสาขา

ครอบคลุมรัฐท่ีสาํคญัของพม่าไดแ้ก่ Yangon, Bago, Mon และมีแผนงานท่ีจะเปิดสาขาเพิ่มใน Ayeyarwady 

และ Mandalay รวมถึงมีทีมผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์ นอกจากน้ีบริษทัสามารถใชป้ระโยชน์จากฐานลูกคา้ 

เครือข่ายสาขา ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเจา้หนา้ท่ีภาครัฐของพม่าในทุกระดบั รวมถึงความเขา้ใจในวฒันธรรม

ประเพณีทอ้งถ่ินเพ่ือสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษทัในประเทศพม่าต่อไปในอนาคต ดงันั้นการเขา้

ซ้ือหุน้ใน Myanmar Finance International Limited นอกจากจะช่วยเพ่ิมกาํไรต่อหุน้ (EPS) และผลตอบแทน

ต่อผูถื้อหุ้น (ROE) ไดท้นัทีแลว้ ยงัจะส่งผลให้บริษทัฯ สามารถเพ่ิมสัดส่วนสินเช่ือในต่างประเทศไดอ้ยา่ง

รวดเร็ว เป็นไปตามเป้าหมายของบริษทัและพฒันาไปสู่การเป็นบริษทัชั้นนาํของภูมิภาคอาเซียน จึงไดมี้มติ

ใหเ้สนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 เพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

       ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

      

           (นางสาวปฐมา พรประภา) 
                    กรรมการผูจ้ดัการ 

                           บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

 

 


