ที่ สก. 73/62
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
เรื่ อง

สรุ ปสารสนเทศ รายการที่เกี่ยวโยงกัน เรื่ อง การกู้เงิน (แก้ ไข)

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่สง่ มาด้ วย สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน เรื่ อง การกู้เงินโดยออกตัว๋ B/E
จาก นายปรี ชา วีระพงษ์ ซึง่ เป็ นประธานกรรมการบริ ษัท และผู้ถือหุ้นใหญ่
ที่ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ ที่ 4/2562 ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ได้ มีมติอนุมตั ิ ให้ บริ ษัทกู้เงิน โดย
ออกตัว๋ แลกเงิน (B/E) จาก นายปรี ชา วีระพงษ์ ซึง่ เป็ นประธานกรรมการบริ ษัท และผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยขยายวงเงินกู้
จากเดิม 200 ล้ านบาท เป็ น 300 ล้ านบาท เพื่อนาไปขยายสินเชื่อให้ เช่าซื ้อ โดยออกเป็ นตัว๋ แลกเงินระยะสันใน
้
ลักษณะจากัดอายุไม่เกิน 270 วัน อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 3.50 – 4.00 ต่อปี ชาระดอกเบี ้ยทันทีเมื่อออกตัว๋ และชาระ
คืนเงินกู้เมื่อตัว๋ ครบกาหนด ซึง่ รายการดังกล่าวถือเป็ นรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยมีรายละเอียดสารสนเทศที่แนบมาพร้ อมกันนี ้
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นางดวงรัตน์ แจ้ งมงคล )
กรรมการ – เลขานุการบริ ษัท

เอกสารแนบ
สรุ ป

สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริ ษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิง่ จากัด (มหาชน)

เรื่ อง

การอนุมตั ิให้ ก้ เู งินโดยการออกตัว๋ แลกเงิน ในวงเงิน 300 ล้ านบาท จาก นายปรี ชา วีระพงษ์ ผู้ถือหุ้นใหญ่

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้ อง
ผู้ให้ ก้ ู : นายปรี ชา วีระพงษ์
ผู้ก้ ู
: บริ ษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จากัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์ : นายปรี ชา วีระพงษ์ ดารงตาแหน่ง ประธานกรรมการ
ของ บริ ษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จากัด (มหาชน) และ ผู้ถือหุ้น
ในบริ ษัท ตะวันออกพาณิชย์ลสี ซิ่ง จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562
จานวน 171,265,875 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 15.45 ของทุนที่จดทะเบียนชาระแล้ ว
3. ลักษณะของรายการ
ประเภทรายการ
วงเงินกู้ยืมเงิน

: รายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน
: เงินกู้ระยะสัน้ ประเภทตัว๋ แลกเงิน (B/E) แต่ละฉบับระยะเวลาไม่เกิน 270 วัน
โดยไม่มีหลักประกัน จานวน 300 ล้ านบาท
อัตราดอกเบี ้ย
: 3.50-4.00% หรื อต่ากว่าอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ของธนาคาร ณ วันกู้ ขณะใด
ขณะหนึง่ (ซึง่ ปั จจุบนั ดอกเบี ้ยของเงินกู้จากธนาคารเท่ากับ 4.40% – 5.125%
ต่อปี )
ระยะเวลาการกู้ยืม
: ไม่เกิน 1 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่ 13 พศจิกายน 2562 – 12 พฤศจิกายน 2563
การชาระดอกเบี ้ย
: ชาระทันทีเมื่อออกตัว๋
เงื่อนไขการกู้ยืมอื่นๆ
: ไม่มี
วัตถุประสงค์การกู้ยืมเงิน : เพื่อขยายสินเชื่อให้ เช่าซื ้อของบริ ษัท
หมายเหตุ : จากเดิมตังแต่
้ วนั ที่ 13 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2562 บริ ษัทได้ ออกตัว๋ แลกเงิน เพื่อ
กู้เงินจากนายปรี ชา วีระพงษ์ จานวนเงินกู้รวม 200 ล้ านบาท เนื่องจากการกู้นี ้เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัท และบริ ษัท
อาจจาเป็ นต้ องกู้โดยออกตัว๋ เมื่อตัว๋ เดิมครบกาหนด (ต่อตัว๋ ) และอาจมีการออกตัว๋ แลกเงินฉบับต่อๆ ไปอีกในรอบ
ปี 2563 ซึง่ ขณะนีบ้ ริ ษัทได้ ก้ เู ต็มวงเงินที่อนุมตั ิไว้ จานวน 200 ล้ านบาทแล้ ว ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ได้
พิจารณาแล้ ว เห็นว่าบริ ษัทมีความจาเป็ นในการใช้ เงินทุนในการขยายธุรกิจสินเชื่อให้ เช่าซื ้อเพิ่มเติม จึงมีมติอนุมตั ิ
ให้ ขยายวงเงินกู้จาก 200 ล้ านบาท เป็ น 300 ล้ านบาท โดยออกตัว๋ แลกเงินแต่ละฉบับ ระยะเวลาไม่ เกิน 270 วัน
ขอกู้ที่อตั รา 3.50% - 4.00% (หรื อต่ากว่าอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ของธนาคาร ณ วันกู้ ขณะใด ขณะหนึง่ )

4. มูลค่ ารวม และเกณฑ์ ท่ ใี ช้ ในการกาหนดมูลค่ ารวมของรายการ
4.1) มูลค่าของรายการ

= จานวนเงินกู้ยืมสูงสุด x อัตราดอกเบี ้ยสุงสุด x ระยะเวลากู้ยืมเงินสุงสุด
= 300,00,000 บาท x 4.00% x 1 ปี
= 12,000,000 บาท
หมายเหตุ : เป็ นการคานวณที่อตั ราดอกเบี ้ย 4% ซึง่ เป็ นอัตราดอกเบี ้ยสูงสุดตามมติคณะกรรมการบริ ษัทที่
อนุมตั ิวงเงินกู้ดงั กล่าว

4.2) รายการเกี่ยวโยงที่เกิดขึน้ ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้ าทารายการซึ่งเกิดจากบุคคลเดียวกัน
ตังแต่
้ วนั ที่ 13 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2562 บริ ษัทได้ ออกตัว๋ แลกเงิน เพื่อกู้เงินจากนายปรี ชา
วีระพงษ์ แล้ ว 9 ฉบับ จานวนเงินกู้รวม 200 ล้ านบาท และจ่ายดอกเบี ้ยรวมทังสิ
้ ้น 3,613,905.75 บาท
หลักการที่ใช้ คานวณขนาดรายการ
ขนาดรายการ
= มูลค่าของรายการ / มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (NTA)
= 15,613,905.75 บาท / 1,791,680,660.13 บาท x 100
= ร้ อยละ 0.87
(หมายเหตุ – NTA ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562)
เมื่อนับรวมขนาดรายการข้ อ 4.1 และ 4.2 แล้ ว จะได้ จานวนดอกเบีย้ 15.61 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
0.87 ซึง่ รายการดังกล่าวมีขนาดมากกว่า 1 ล้ านบาท แต่ไม่ถึง 20 ล้ านบาท หรื อ มากกว่าร้ อยละ 0.03 แต่น้อยกว่า
ร้ อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัท (NTA) เข้ าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบั ติการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน โดยบริ ษัทต้ องขออนุมตั ิเข้ าทารายการจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ
เปิ ดเผยรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ไม่ต้องขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. บุคคลที่เกี่ยวโยงกันและลักษณะและขอบเขตส่ วนได้ เสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในการตกลงเข้ าทา
รายการ
นายปรี ชา วีระพงษ์ เป็ นกรรมการที่มีสว่ นได้ เสีย โดยดารงตาแหน่ง ประธานกรรมการบริ ษัท และเป็ นผู้ถือหุ้น
บริ ษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิง่ จากัด (มหาชน) สัดส่วนร้ อยละ 15.45 ถือว่าเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
6. การเข้ าร่ วมประชุม และการออกเสียงในที่ประชุมกรรมการที่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
กรรมการที่มีส่วนได้ เสียตาม ข้ อ 5. ไม่ได้ เข้ าร่ วมประชุมและไม่ได้ ออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการในการ
พิจารณาวาระดังกล่าว

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการตกลงเข้ าทารายการ
การกู้เงินดังกล่าว มีวตั ถุประสงค์เพื่อนาไปขยายสินเชื่อให้ เช่าซื ้อ อัตราดอกเบี ้ยที่จ่ายต่ากว่าอัตราดอกเบี ้ยที่ก้ ู
จากธนาคาร ซึง่ ปั จจุบนั อัตราดอกเบี ้ยเงินกู้สงู สุดที่ร้อยละ 5.125 ต่อปี ดังนัน้ การรับความช่วยเหลือดังกล่าว จึงลด
ภาระดอกเบี ้ยจ่ายให้ แก่บริ ษัทฯ มีความสมเหตุสมผลและไม่มีความเสี่ยง
8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ กรรมการของบริ ษัทที่แตกต่ างจากความเห็น ของ
คณะกรรมการของบริษัท ตาม ข้ อ 7.
- ไม่มี –

