
 

 

 

 

เอกสารแนบ 

 

ส าหรับวาระที่ 8 : เร่ือง พจิารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการเข้าซ้ือหุ้นใน Myanmar 
              Finance International Limited (“MFIL”) บริษัทไมโครไฟแนนซ์ 
              ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

 

 

การประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ของบริษัท ฐิติกร จ ากัด (มหาชน)   

 

วันที่ 26 เมษายน 2564 
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 ขนาดรายการของ MFIL ณ กันยายน 2563 เปรียบเทียบกับ TK ณ ธันวาคม 2563 
 

เกณฑ์การค านวณ 
ขนาดรายการ สูตรการค านวณ ขนาด 

รายการ 
 

เกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล 
1. เกณฑมู์ลค่าของ 
 สินทรัพย ์(NTA) 

= 100% x 
(180.9/5,356.2) 

ร้อยละ 
3.38 

บ ริษัท ฯ  ไ ม่ ต้อ งท าก าร เปิ ด เผ ย
สารสนเทศและจดัให้มีการประชุมผู้
ถือหุ้นเพื่อขออนุมติัในการตกลงเขา้
ท ารายการ 

2. เกณฑก์ าไรสุทธิ =100% x  
(-15.8/369.9) 

ร้อยละ  
-4.27 

บ ริษัท ฯ  ไ ม่ ต้อ งท าก าร เปิ ด เผ ย
สารสนเทศและจดัให้มีการประชุมผู้
ถือหุ้นเพื่อขออนุมติัในการตกลงเขา้
ท ารายการ 

3. เกณฑมู์ลค่ารวม 
 ของส่ิงตอบแทน 

=100% x  
(450/7,356.8) 

ร้อยละ 
6.12 

บ ริษัท ฯ  ไ ม่ ต้อ งท าก าร เปิ ด เผ ย
สารสนเทศและจดัให้มีการประชุมผู้
ถือหุ้นเพื่อขออนุมติัในการตกลงเขา้
ท ารายการ 

4. เกณฑมู์ลค่าของ 
 หลกัทรัพย ์

ไม่ใชใ้นการค านวณ เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่ไดอ้อกหลกัทรัพยใ์หม่เพื่อเขา้ท ารายการ
ในคร้ังน้ี 

           อตัราแลกเปล่ียนใช ้ณ วนัท่ี 2 มีนาคม 2564  (1 USD = 30.27 บาท) (46.61 MMK= 1 บาท) 
 
 ขนาดรายการของ MFIL ณ กันยายน 2562 เปรียบเทียบกับ TK ณ ธันวาคม 2562 
 

เกณฑ์การค านวณ 
ขนาดรายการ สูตรการค านวณ ขนาด 

รายการ 
 

เกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล 
1. เกณฑมู์ลค่าของ 
 สินทรัพย ์(NTA) 

= 100% x 
(198.3/5,145.5) 

ร้อยละ 
3.85 

บ ริษัท ฯ  ไ ม่ ต้อ งท าก าร เปิ ด เผ ย
สารสนเทศและจดัให้มีการประชุมผู้
ถือหุ้นเพื่อขออนุมติัในการตกลงเขา้
ท ารายการ 

2. เกณฑก์ าไรสุทธิ =100% x  
(9.7/407.4) 

ร้อยละ  
2.38 

บ ริษัท ฯ  ไ ม่ ต้อ งท าก าร เปิ ด เผ ย
สารสนเทศและจดัให้มีการประชุมผู้
ถือหุ้นเพื่อขออนุมติัในการตกลงเขา้
ท ารายการ 

3. เกณฑมู์ลค่ารวม 
 ของส่ิงตอบแทน 

=100% x  
(450/9,018.8) 

ร้อยละ 
4.99 

บ ริษัท ฯ  ไ ม่ ต้อ งท าก าร เปิ ด เผ ย
สารสนเทศและจดัให้มีการประชุมผู้
ถือหุ้นเพื่อขออนุมติัในการตกลงเขา้
ท ารายการ 

4. เกณฑมู์ลค่าของ 
 หลกัทรัพย ์

ไม่ใชใ้นการค านวณ เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่ไดอ้อกหลกัทรัพยใ์หม่เพื่อเขา้ท ารายการ
ในคร้ังน้ี 

           อตัราแลกเปล่ียนใช ้ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2563  (1 USD = 31.21บาท) (46.64 MMK= 1 บาท) 
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สรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน  
 งบดุล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 

งบดุล (ล้านบาท) 30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2562 31 มีนาคม 2561 
เงินสด 359.9 398.4 260.6 
ลูกหน้ีเงินให้กูยื้มกบัลูกคา้ 487.2 453.8 463.8 
ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง และ อุปกรณ์ 9.1 5.8 5.1 
สินทรัพยอ์ื่น 21.6 18.1 14.9 
รวมสินทรัพย์ 875.0 876.0 744.4 
เงินฝากจากลูกคา้ 63.7 58.9 57.8 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 19.9 19.0 17.5 
เงินกูย้ืมจากธนาคาร 591.1 577.6 439.4 
หน้ีสินอ่ืนๆ 20.3 23.9 23.2 
รวมหนีสิ้น 694.9 679.3 537.9 
ทุนช าระแลว้ 181.7 181.7 181.3 
ทุนส ารองตามกฎหมาย 6.9 6.9 6.9 
ก าไรสะสม (8.6) 8.1 18.3 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 180.0 196.7 206.5 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นและหนีสิ้น 875.0 876.0 744.4 
มูลค่าทางบญัชีต่อหุ้น (บาท) 26.48 28.93 35.61 
 
 งบก าไรขาดทุนส าหรับปี ส้ินสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

งบก าไรขาดทุน  (ล้านบาท) 
ต.ค. 62-ก.ย. 63 
(12 เดือน) 

เม.ย. 62-ก.ย. 62 
(6 เดือน) 

เม.ย.61-มี.ค. 62 
(12 เดือน) 

รายไดจ้ากดอกเบ้ีย 148.4 63.1 123.6 
ดอกเบ้ียจ่าย (86.1) (37.5) (50.3) 
ดอกเบ้ียรับสุทธิ 62.3 25.6 73.2 
รายไดอ้ื่น 4.2 0.8 4.2 
รายได้สุทธิรวม 66.6 26.4 77.5 
ค่าใชจ้่าย (71.5) (30.6) (46.9) 
ค่าเส่ือมราคา (2.5) (1.2) (1.9) 
หน้ีสงสัยจะสูญ (9.2) (4.8) (11.1) 
ภาษี 0.0 - (7.9) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ (16.7) (10.2) 9.7 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) (2.45) (1.50) 1.67 
 


