เอกสารแนบ
สําหรับวาระที่ 8 : พิจารณาอนุมตั กิ ารซื้อหุ้น Myanmar Finance International Limited
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ของบริษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
วันที่ 23 เมษายน 2563

(สิ่ งที่ส่งมาด้วย 6)

หลักการและเหตุผล
การเข้าซื้ อกิจการใน Myanmar Finance International Limited (“MFIL”) ในครั้งนี้ เป็ นไปตามแผนธุ รกิจของ
บริ ษทั ฐิติกร จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ที่จะขยายการลงทุนของบริ ษทั ไปยังกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซี ยนซึ่ ง
เป็ นตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) มีประชากรมากกว่า 600 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็ นประชากรที่อยูใ่ นวัยทํางาน
มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่และเป็ นภูมิภาคที่กาํ ลังเติบโตอย่างรวดเร็ ว
ประเทศพม่ า ถื อ เป็ นประเทศที ่สามในภูมิ ภาคอาเซี ย นที ่บ ริ ษ ั ทเข้า ไปลงทุ น เป็ นประเทศที ่มี การเติ บ โตทาง
เศรษฐกิจสู ง มีจีดีพีเฉลี่ย 5 ปี ที่ผ่านมาเท่ากับ 6.3% และยังคงมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้
ประเทศพม่ามีประชากรประมาณ 53 ล้านคน มีค่าเฉลี่ยของอายุประชากรอยูท่ ี่ 28.2 ปี ซึ่ งถือว่าเป็ นช่วงอายุที่นอ้ ย
และอยู่ในช่ วงวัยทํางาน อัตราหนี้ สินภาคครั วเรื อนถื อว่าตํ่ามากคื อประมาณร้ อยละ 38%ของจี ดีพี ปั จจัยทาง
เศรษฐกิจเหล่านี้ ส่งผลให้ประเทศพม่าเป็ นหนึ่ งในประเทศที่น่าลงทุนมากที่สุดในภูมิภาคอาเซี ยน สําหรับธุรกิ จ
การให้บริ การทางการเงิ นในประเทศพม่ายังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก โดยเฉพาะการให้บริ การทางการเงิ นใน
ระดับจุลภาคหรื อไมโครไฟแนนซ์ เนื่ องจากประชากรส่ วนใหญ่ของประเทศยังเข้าถึงแหล่งเงิ นทุนในระบบได้
น้อย
บริ ษทั MFIL เป็ นบริ ษทั ไมโครไฟแนนซ์ประเภทที่รับเงินฝาก (Deposit Taking Microfinance Institution) ในพม่า
ได้รับอนุญาตให้ดาํ เนินธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ในรัฐที่สาํ คัญของพม่าได้แก่ Yangon Bago Mon และ Ayeyarwady
ปั จจุบนั มีสาขารวม 13 สาขา มีจาํ นวนลูกค้ามากกว่า 55,000 ราย เป็ นหนึ่งในบริ ษทั ไมโครไฟแนนซ์ที่มีชื่อเสี ยงใน
ประเทศพม่า มีทีมผูบ้ ริ หารที่มีประสบการณ์และได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐที่กาํ กับดูแล
การเข้าซื้ อกิจการ MFIL ครั้งนี้ ทําให้บริ ษทั สามารถเข้าถึงตลาดประเทศพม่าได้อย่างรวดเร็ ว บริ ษทั สามารถใช้
ประโยชน์จากฐานลูกค้า เครื อข่ายสาขา ความสัมพันธ์ที่ดีกบั เจ้าหน้าที่ภาครัฐของพม่าในทุกระดับ รวมถึงความ
เข้าใจในวัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่นเพือ่ สร้างโอกาสในการขยายธุรกิจของบริ ษทั ในประเทศพม่าต่อไปในอนาคต
รวมถึงธุรกิจ Motorcycle Hire Purchase ซึ่งบริ ษทั สามารถใช้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันในตลาดประเทศพม่า
บริ ษทั คาดว่าภายหลังจากที่บริ ษทั เข้าซื้ อกิจการใน MFIL จะช่วยเพิ่มกําไรต่อหุน้ (EPS) และอัตราผลตอบแทนผู ้
ถือหุน้ (ROE) ของบริ ษทั ได้ทนั ทีและทําให้สดั ส่วนสิ นเชื่อต่างประเทศของบริ ษทั ที่ประมาณการณ์ ณ สิ้ นปี 2563
เพิ่มขึ้ นจาก 26% เป็ นประมาณ 33% สอดคล้องกับเป้ าหมายของบริ ษทั ที่ตอ้ งการให้มีสัดส่ วนสิ นเชื่อใน
ต่างประเทศเป็ น 50% และพัฒนาไปสู่การเป็ นบริ ษทั ให้บริ การทางการเงินชั้นนําของภูมิภาคอาเซียน
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฐิติกร จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติให้
เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

2

(สิ่ งที่ส่งมาด้วย 6)

1. วัน เดือน ปี ทีเ่ กิดรายการ
ภายใน 30 วัน หลังจาก Myanmar Finance International Limited ได้ปฏิบตั ิครบถ้วนตามเงื่อนไขบังคับก่อน
ซึ่งรวมถึงการได้รับอนุมตั จิ ากหน่วยงานภาครัฐที่กาํ กับดูแลของพม่า และจากเจ้าหนี้ทุกราย (คาดว่าภายใน
สิ งหาคม 2563) โดยจะต้องผ่านการอนุมตั ิจากทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3
ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
2. คู่สัญญาทีเ่ กีย่ วข้ อง
ผู้เสนอขาย:

1.Myanmar Finance Company Limited
2.Myanmar Investment Limited
3.NORFUND (Norwegian Investment Fund for Developing Countries)

ผู้ซื้อ:

บริ ษทั ฐิติกร จํากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ กบั บริษทั ผูซ้ ้ื อและผูข้ ายไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ ระหว่างกันตามข้อกําหนดรายการที่เกี่ยว
โยงกั น ของตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย (ตลท.) และ สํ า นั ก งาน
จดทะเบียน:
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
1

1

3. ลักษณะโดยทัว่ ไปของรายการ
ประเภทรายการ:

การซื้ อหุ ้นสามัญของ Myanmar Finance International Limited จาก Myanmar
Finance Company Limited, Myanmar Investment Limited และ NORFUND
(Norwegian Investment Fund for Developing Countries) จํานวนทั้งสิ้ น
6,800,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 31.21 บาท (1 USD) คิดเป็ นร้อยละ 100 ของ
จํานวนหุ ้นทั้งหมดของ Myanmar Finance International Limited ในราคาซื้ อไม่
เกิน 450,000,000 บาท

ขนาดรายการ:

คํานวณตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่ งตอบแทน คิดเป็ นขนาดของรายการร้อยละ
4.99% ของมูลค่าสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั ฯ
ทั้งนี้ การคํานวณขนาดรายการตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กาํ หนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในการได้มาหรื อจําหน่าย
ไปซึ่งสิ นทรัพย์ พ.ศ. 2547 สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
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เกณฑ์ การคํานวณ
ขนาดรายการ

ขนาด
รายการ

สู ตรการคํานวณ

เกณฑ์ การเปิ ดเผยข้ อมูล

1. เกณฑ์มลู ค่าของ
สิ นทรัพย์ (NTA)

= 100% x
(198.3/5,145.5)

ร้อยละ
3.85

บริ ษทั ฯ ไม่ตอ้ งทําการเปิ ดเผย
สารสนเทศและจั ด ให้ มี ก าร
ประชุ มผูถ้ ื อ หุ ้น เพื ่อขออนุ ม ั ติ
ในการตกลงเข้าทํารายการ

2. เกณฑ์กาํ ไรสุทธิ

=100% x
(9.7/407.4)

ร้อยละ
2.38

บริ ษทั ฯ ไม่ตอ้ งทําการเปิ ดเผย
สารสนเทศและจั ด ให้ มี ก าร
ประชุ มผูถ้ ื อ หุ ้น เพื ่อขออนุ ม ั ติ
ในการตกลงเข้าทํารายการ

3. เกณฑ์มลู ค่ารวม
ของสิ่ งตอบแทน

=100% x
(450/9,018.8)

ร้อยละ
4.99

บริ ษทั ฯ ไม่ตอ้ งทําการเปิ ดเผย
สารสนเทศและจั ด ให้ มี ก าร
ประชุ มผูถ้ ื อ หุ ้น เพื ่อขออนุ ม ั ติ
ในการตกลงเข้าทํารายการ

4. เกณฑ์มลู ค่าของ
หลักทรัพย์

ไม่ใช้ในการคํานวณ เนื่ องจากบริ ษทั ฯ ไม่ได้ออกหลักทรัพย์ใหม่เพื่อเข้าทํา
รายการในครั้งนี้

อัตราแลกเปลี่ยนใช้ ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 (1 USD = 31.21บาท) (46.64 MMK= 1 บาท)
4. รายละเอียดของสินทรัพย์ ทซ่ี ื้อ
ประเภทสินทรัพย์ :

หุน้ สามัญของ Myanmar Finance International Limited

ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ:

ให้บริ การทางการเงินในระดับจุลภาค (ไมโครไฟแนนซ์) แก่ลูกค้ารายย่อย ซึ่ ง
ไม่มีโอกาสเข้าถึงสิ นเชื่อในรู ปแบบปกติ

จดทะเบียนก่ อตั้งบริษทั :

7 เมษายน 2557

ทีต่ ้งั สํานักงาน:

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

ทุนจดทะเบียน/ทุนทีเ่ รียก 212,228,000 บาท (หุน้ สามัญ 6,800,000 หุน้ ราคาพาร์หุน้ ละ 31.21 บาท
(1 USD)
ชําระแล้ ว:
กรรมการ:

ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 8 ท่าน ได้แก่
Htet Nyi
Miss Piyachart Chetnakarnkul
Ohnmar Hlaing
Po Yort
4
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Pyae Phyo Lwin
Wai Mar Myint Maung
Yin Yin Myint
Maung Aung Htun
ผู้บริหารหลัก:

Po Yort (Managing Director)

จํานวนหุ้นทีซ่ ื้อ:

6,800,000 หุน้ ราคาพาร์หุน้ ละ 31.21 บาท (1 USD)

ราคาขาย:

ไม่เกิน 450,000,000 บาท

สัดส่ วนของหุ้นที่
ถือก่ อนการได้มา:

-ไม่มี-

สัดส่ วนของหุ้นที่
ถือหลังการได้ มา:

ร้อยละ 100

บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน
และสัดส่ วนการถือหุ้น:

บริ ษทั ฯ และผูเ้ สนอขายไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ ระหว่างกันตามข้อกําหนด
รายการที่เกี่ยวโยงกันของตลท.และ ก.ล.ต.

รายชื่ อผู้ถือหุ้นของ Myanmar Finance International Limited
ลําดับที่

ก่ อนทํารายการ

จํานวนหุ้น

ร้ อยละ

1

Myanmar Finance Company Limited

2,550,000

37.5

2

Myanmar Investment Limited
NORFUND (Norwegian Investment Fund for Developing Countries)

2,550,000

37.5

1,700,000

25.0

6,800,000

100.0
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รวม

ลําดับที่
หลังทํารายการ
1. บริ ษทั ฐิติกร จํากัด (มหาชน)
รวม

จํานวนหุ้น
6,800,000
6,800,000

5

ร้ อยละ
100.0
100.0
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สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
งบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
งบดุล (ล้ านบาท)
เงินสด
ลูก หนี้เงินให้กยู้ มื กับลูกค้า
ที่ดิน สิ่ งปลูกสร้าง และ อุปกรณ์
สิ นทรัพย์อ่ืน
รวมสินทรัพย์
เงินฝากจากลูกค้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินกูย้ มื จากธนาคาร
หนี้สินอื่นๆ
รวมหนีส้ ิน
ทุนชําระแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
กําไรสะสม
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นและหนีส้ ิน
มูลค่าทางบัญชีต่อหุน้ (บาท)

2562
398.1
453.5
5.8
18.1
875.5
58.9
19.0
577.3
23.8
678.9
181.6
6.9
8.1
196.6
875.5
28.91

งบกําไรขาดทุนสําหรับปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
งบกําไรขาดทุน (ล้ านบาท)
รายได้จากดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยจ่าย
ดอกเบี้ยรับสุทธิ
รายได้อื่น
รายได้ สุทธิรวม
ค่าใช้จ่าย
ค่าเสื่ อมราคา
หนี้สงสัยจะสูญ
ภาษี
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท)
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2562
63.0
(37.5)
25.6
0.8
26.4
(30.6)
(1.2)
(4.8)
(10.2)
(1.50)

2561
260.5
463.5
5.1
14.9
744.0
57.8
17.5
439.1
23.2
537.6
181.2
6.9
18.3
206.4
744.0
35.58

2561
123.5
(50.3)
73.2
4.2
77.4
(46.9)
(1.9)
(11.1)
(7.9)
9.7
1.67
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5. มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทน
เงินสดจํานวนไม่เกิน 450,000,000 ล้านบาท
6. มูลค่ าของสินทรัพย์ ทซี่ ื้อ
หุน้ สามัญจํานวน 6,800,000 หุน้ ราคาพาร์หุน้ ละ 31.21 บาท (1 USD)
7. ผลประโยชน์ ทเี่ กิดจากการซื้อสินทรัพย์ ดงั กล่ าว
การเข้าซื้ อกิ จการใน Myanmar Finance International Limited ครั้งนี้ จะทําให้บริ ษทั สามารถเข้าถึงตลาด
ประเทศพม่าได้อย่างรวดเร็ ว ประเทศพม่าเป็ นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง มีประชากรรวม 53 ล้าน
คน ค่าเฉลี่ยของอายุประชากรถือว่าเป็ นช่วงอายุที่น้อยและอยูใ่ นช่วงวัยทํางาน นอกจากนี้ บริ ษทั สามารถใช้
ประโยชน์จากฐานลูกค้า เครื อข่ายสาขา ความสัมพันธ์ที่ดีกบั เจ้าหน้าที่ภาครัฐของพม่าในทุกระดับ รวมถึง
ความเข้าใจในวัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่นเพื่อสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจของบริ ษทั ในประเทศพม่าต่อไป
ในอนาคต รวมถึงธุรกิจ Motorcycle Hire Purchase ซึ่ งบริ ษทั สามารถใช้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันในตลาดประเทศพม่า
Myanmar Finance International Limited เป็ นหนึ่งในบริ ษทั ไมโครไฟแนนซ์ที่มีชื่อเสี ยงในประเทศพม่า ได้รับ
การยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐที่กาํ กับดูแล มีสาขาครอบคลุมรัฐที่สาํ คัญของพม่าได้แก่ Yangon Bago และ
Mon รวมถึงมีแผนงานที่จะเปิ ดสาขาเพิ่มใน Ayeyarwady และ Mandalay นอกจากนี้ ยงั มีทีมผูบ้ ริ หารที ่มี
ประสบการณ์ ดังนั้นการเข้าซื้อกิจการนี้จะทําให้บริ ษทั สร้างโอกาสใหม่ๆ เพิม่ มากขึ้นพร้อมสร้างแพลตฟอร์ ม
พื้นฐานที่แข็งแกร่ งในตลาดที่มีความน่ าสนใจและเติบโตอย่างรวดเร็ วผ่านบริ ษทั ที่มีขนาดพอเหมาะและมี
คุณภาพ
บริ ษทั คาดว่าภายหลังจากที่บริ ษทั เข้าซื้อกิจการ จะช่วยเพิ่มกําไรต่อหุน้ (EPS) และอัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้น
(ROE) ของบริ ษทั ได้ทนั ที และทําให้สัดส่ วนสิ นเชื่อต่างประเทศของบริ ษทั ที่ประมาณการณ์ ณ สิ้ นปี 2563
เพิ่มขึ้นจาก 26% เป็ นประมาณ 33% สอดคล้องกับเป้ าหมายของบริ ษทั ที่ตอ้ งการให้มีสัดส่ วนสิ นเชื่อใน
ต่างประเทศเป็ น 50% และพัฒนาไปสู่การเป็ นบริ ษทั ชั้นนําของภูมิภาคอาเซียน
8.

แหล่ งเงินทุนที่ใช้
เงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั

9. การทํารายการต้ องดําเนินการภายใต้ เงื่อนไขต้องได้ รับความเห็นชอบจาก ตลท. และ/หรื อ ต้องได้ รับการ
อนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
การเข้าซื้อหุน้ นี้เข้าข่ายเป็ นการซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อืน่ หรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั ตาม
ความในมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งบริ ษทั ฯ
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จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิการเข้าทํารายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า
3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาข้อเสนอการลงทุนอย่างรอบคอบแล้วมีความเห็นว่า การลงทุนในหุ ้น
สามัญของ Myanmar Finance International Limited นั้น มีความเหมาะสมและเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ
และผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ เนื่ องจาก Myanmar Finance International Limited เป็ นหนึ่ งในบริ ษทั ไมโคร
ไฟแนนซ์ที่มีชื่อเสี ยงในประเทศพม่า ซึ่งเป็ นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง มีประชากรรวม 53 ล้าน
คน ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นประชากรในวัย ทํ างาน ได้รั บ การยอมรั บ จากหน่ ว ยงานภาครั ฐที ่ก ํา กับ ดู แล มี สาขา
ครอบคลุมรัฐที่สาํ คัญของพม่าได้แก่ Yangon, Bago, Mon และมีแผนงานที่จะเปิ ดสาขาเพิ่มใน Ayeyarwady
และ Mandalay รวมถึงมีทีมผูบ้ ริ หารที่มีประสบการณ์ นอกจากนี้ บริ ษทั สามารถใช้ประโยชน์จากฐานลูกค้า
เครื อข่ายสาขา ความสัมพันธ์ที่ดีกบั เจ้าหน้าที่ภาครัฐของพม่าในทุกระดับ รวมถึงความเข้าใจในวัฒนธรรม
ประเพณี ทอ้ งถิ่นเพือ่ สร้างโอกาสในการขยายธุรกิจของบริ ษทั ในประเทศพม่าต่อไปในอนาคต ดังนั้นการเข้า
ซื้อหุน้ ใน Myanmar Finance International Limited นอกจากจะช่วยเพิ่มกําไรต่อหุน้ (EPS) และผลตอบแทน
ต่อผูถ้ ือหุ ้ น (ROE) ได้ทนั ทีแล้ว ยังจะส่ งผลให้บริ ษทั ฯ สามารถเพิ่มสัดส่ วนสิ นเชื่อในต่างประเทศได้อย่าง
รวดเร็ ว เป็ นไปตามเป้ าหมายของบริ ษทั และพัฒนาไปสู่ การเป็ นบริ ษทั ชั้นนําของภูมิภาคอาเซี ยน จึงได้มีมติ
ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปฐมา พรประภา)

กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั ฐิติกร จํากัด (มหาชน)
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