ที่ สก. 39/64
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
เรื่อง

สรุ ปสารสนเทศ รายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน เรื่อง การกูเ้ งิน

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน เรือ่ ง การกูเ้ งินโดยออกตั๋ว B/E
จาก นายปรีชา วีระพงษ์ ซึง่ เป็ นประธานกรรมการบริษัท และผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้ง ที่ 5/2564 ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติ อ นุมัติ ให้บริ ษัทกูเ้ งิ น
โดยออกตั๋วแลกเงิ น (B/E) จาก นายปรีชา วีระพงษ์ ซึ่งเป็ นประธานกรรมการบริษัท และผู้ถือหุน้ ใหญ่ วงเงิ นกู้
300 ล้า นบาท เพื่อ นาไปขยายสิ นเชื่อให้เช่าซือ้ โดยออกเป็ นตั๋วแลกเงิ นระยะสั้นในลักษณะจากัดอายุไม่เกิน
270 วัน อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 3.00 – 3.50 ต่อปี ชาระดอกเบีย้ ทันทีเมื่อออกตั๋ว และชาระคืนเงิ นกูเ้ มื่อตั๋วครบ
กาหนด ซึ่งรายการดังกล่าวถือเป็ นรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี
รายละเอียดสารสนเทศที่แนบมาพร้อมกันนี ้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นางดวงรัตน์ แจ้งมงคล )
กรรมการ – เลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ
สรุ ป

สารสนเทศรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิง่ จากัด (มหาชน)

เรื่อง การอนุมตั ใิ ห้กเู้ งินโดยการออกตั๋วแลกเงิน ในวงเงิน 300 ล้านบาท จาก นายปรีชา วีระพงษ์ ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
1. วัน เดือน ปี ทีเ่ กิดรายการ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

2. คู่สัญญาทีเ่ กี่ยวข้อง
ผูใ้ ห้กู้ : นายปรีชา วีระพงษ์
ผูก้ ู้
: บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จากัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์ : นายปรีชา วีระพงษ์ ดารงตาแหน่ง ประธานกรรมการ
ของ บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิง่ จากัด (มหาชน) และ ผูถ้ อื หุน้
ในบริษทั ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิง่ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2564
จานวน 86,965,875 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 7.84 ของทุนที่จดทะเบียนชาระแล้ว
3. ลักษณะของรายการ
ประเภทรายการ
วงเงินกูย้ ืมเงิน

: รายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน
: เงินกูร้ ะยะสัน้ ประเภทตั๋วแลกเงิน (B/E) แต่ละฉบับระยะเวลาไม่เกิน 270 วัน
โดยไม่มีหลักประกัน จานวน 300 ล้านบาท
อัตราดอกเบีย้
: 3.00-3.50% หรือต่ากว่าอัตราดอกเบีย้ เงินกูข้ องธนาคาร ณ วันกู้ ขณะใด
ขณะหนึง่ (ซึง่ ปั จจุบนั ดอกเบีย้ ของเงินกูจ้ ากธนาคารเท่ากับ 3.70% – 4.00%
ต่อปี )
ระยะเวลาการกูย้ ืม
: ไม่เกิน 1 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ 12 พศจิกายน 2564 – 11 พฤศจิกายน 2565
การชาระดอกเบีย้
: ชาระทันทีเมื่อออกตั๋ว
เงื่อนไขการกูย้ ืมอื่นๆ
: ไม่มี
วัตถุประสงค์การกูย้ ืมเงิน : เพื่อขยายสินเชื่อให้เช่าซือ้ ของบริษัท

4. มูลค่ารวม และเกณฑ์ทใี่ ช้ในการกาหนดมูลค่ารวมของรายการ
4.1) มูลค่าของรายการ

= จานวนเงินกูย้ ืมสูงสุด x อัตราดอกเบีย้ สุงสุด x ระยะเวลากูย้ ืมเงินสุงสุด
= 300,00,000 บาท x 3.50% x 1 ปี
= 10,500,000 บาท
หมายเหตุ : เป็ นการคานวณที่อตั ราดอกเบีย้ 3.50% ซึง่ เป็ นอัตราดอกเบีย้ สูงสุดตามมติคณะกรรมการบริษทั
ที่อนุมตั ิวงเงินกูด้ งั กล่าว

4.2) รายการเกี่ยวโยงที่เกิดขึน้ ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทารายการซึง่ เกิดจากบุคคลเดียวกัน
ตั้ง แต่ ว ัน ที่ 7 พฤษภาคม 2564 ถึ ง วัน ที่ 10 พฤศจิ ก ายน 2564 บริ ษั ท ได้อ อกตั๋ว แลกเงิ น เพื่ อ กู้เ งิ น
จากนายปรี ชา วี ร ะพงษ์ แล้ ว 6 ฉบับ จ านวนเงิ นกู้ร วม 185 ล้ า นบาท และจ่า ยดอกเบีย้ รวมทั้ง สิ ้น
2,711,337.84 บาท
หลักการที่ใช้คานวณขนาดรายการ
ขนาดรายการ
= มูลค่าของรายการ / มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (NTA)
= 13,211,337.84 บาท / 1,638,611,116.56 บาท x 100
= ร้อยละ 0.81 (หมายเหตุ – NTA ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564)
เมื่ อ นับ รวมขนาดรายการข้อ 4.1 และ 4.2 แล้ ว จะได้จ านวนดอกเบี ้ย 13.21 ล้ า นบาท หรื อ คิ ดเป็ น
ร้อยละ 0.81 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ ของบริษัท (NTA) ซึง่ รายการดังกล่าวมีขนาดมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่ถงึ
20 ล้ า นบาท หรื อ มากกว่ า ร้อ ยละ 0.03 แต่ น้อ ยกว่ า ร้อ ยละ 3 เข้ า ข่ า ยรายการที่เ กี่ ยวโยงกัน ตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทรายการรับความช่วยเหลื อทางการเงิ น โดยบริษัทต้องขออนุมตั ิ เข้าทารายการจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการ และเปิ ดเผยรายการดังกล่ าวต่อ ตลาดหลักทรัพย์แ ห่ง ประเทศไทย แต่ไม่ต้อ งขออนุมตั ิ
จากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
5. บุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันและลักษณะและขอบเขตส่วนได้เสียของบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันในการตกลงเข้าทา
รายการ
นายปรีชา วีระพงษ์ เป็ นกรรมการที่มีสว่ นได้เสีย โดยดารงตาแหน่ง ประธานกรรมการบริษทั และเป็ นผูถ้ อื หุน้
บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิง่ จากัด (มหาชน) สัดส่วนร้อยละ 7.84 ถือว่าเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
6. การเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงในทีป่ ระชุมกรรมการทีเ่ ป็ นบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรรมการที่มีส่วนได้เสียตาม ข้อ 5. ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการในการ
พิจารณาวาระดังกล่าว
7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการตกลงเข้าทารายการ
การกูเ้ งินดังกล่าว มีวตั ถุประสงค์เพื่อนาไปขยายสินเชือ่ ให้เช่าซือ้ อัตราดอกเบีย้ ที่จา่ ยต่ากว่าอัตราดอกเบีย้ ทีก่ ู้
จากธนาคาร ซึง่ ปั จจุบนั อัตราดอกเบีย้ เงินกูส้ ูงสุดที่รอ้ ยละ 4.00 ต่อปี ดังนัน้ การรับความช่วยเหลือดังกล่าว จึงลด
ภาระดอกเบีย้ จ่ายให้แก่บริษัทฯ มีความสมเหตุสมผลและไม่มีความเสี่ยง
8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ กรรมการของบริ ษัทที่แตกต่างจากความเห็น ของ
คณะกรรมการของบริษัท ตาม ข้อ 7.
- ไม่มี –

