
     บริษัท ตะวนัออกพาณิชยล์ีสซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 
                            EASTERN COMMERCIAL LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

 
ที่ สก.   21/65 
 

วันที่  19 พฤษภาคม 2565 
 

 

เรื่อง  สรุปสารสนเทศ รายการที่เกี่ยวโยงกัน เรื่อง การจ่ายค่าค ้าประกันการขอสินเชื่อ  

 ให้แก่บริษัท Premium  Co.,Ltd   (แก้ไข) 
 

เรียน   กรรมการและผูจ้ัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน เรื่อง ECL จ่ายเงินค่าค ้าประกันการขอสินเชื่อ (Corporate 
Guarantee) ให้แก่บริษัท Premium Co.,Ltd.  

 

  ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั งที่ 2/2565 ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่าย                 
ค่าค ้าประกันการขอสินเชื่อให้กับบริษัท Premium Co.,Ltd.  อัตรา 0.95 % ต่อปี ของวงเงินกู้ที่ได้รับ 600 ล้านบาท 
เป็นจ้านวน  5.7  ล้านบาท 
 รายการดังกล่าวถือเป็นรายการเกี่ยวโยง ประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงินตามประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดสารสนเทศที่แนบมาพร้อมกันนี  
 

หมายเหตุ: รายงานนี จะถูกน้าเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการ Premium Co., Ltd. 
ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 และหากมีการเปลี่ยนแปลงหลังการลงมติ  บริษัทจะรายงานการแก้ไขให้ถูกต้อง 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 นางดวงรัตน์  แจ้งมงคล  
          กรรมการและเลขานุการบริษัท 
 
 
 
 
 

 



     บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
                            EASTERN COMMERCIAL LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED 
 
 

เอกสารแนบ  
 

สรุป  สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
 บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิง่ จ้ากัด (มหาชน) (ECL) 
 

เรื่อง ECL จ่ายค่าค ้าประกันการขอสินเชื่อ (Corporate Guarantee) ให้แก่บริษัท Premium Co.,Ltd.  
 

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 12 พฤษภาคม 2565 
2. คู่สัญญาท่ีเกี่ยวข้อง 

ผู้รับเงิน     :   บริษัท Premium Co.,Ltd.  
ผู้จ่ายเงิน   :   บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จ้ากัด (มหาชน) (ECL) 
ความสัมพันธ์   :   บริษัท Premium  Co.,Ltd. เป็นผู้ถือหุ้น 25.4% ในบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง 

จ้ากัด (มหาชน) (ECL) 
3. ลักษณะของรายการ 

บริษัท  Premium Co. ,Ltd.  ได้ติ ดต่ อขอสิน เชื่ อ เป็น เ งิ นกู้ จากธนาคาร  Sumitomo Mitsui Banking 
Corporation (SMBC) ให้กับบริษัท ECL ซึ่งธนาคาร SMBC ได้อนุมัติวงเงินกู้ให้ 600 ล้านบาท ในอัตรา
ดอกเบี ย 1.65 % ต่อปี โดยมีบริษัท Premium Co.,Ltd.  เป็นผู้ค ้าประกัน  ซึ่งมีค่าค ้าประกันการขอสินเชื่อ 
(Corporate Guarantee)  ที่ ECL จะจ่ายให้บริษัท  Premium Co.,Ltd. ในอัตรา 0.95 % ต่อปี ของวงเงินกู้ 
600 ล้านบาท   

4. มูลค่ารวม และเกณฑ์ท่ีใช้ในการก าหนดมูลค่ารวมของรายการ 
มูลค่ารายการ คือ เงินที่บริษัท ECL จะจ่ายให้แก่บริษัท Premium Co.,Ltd. จ้านวน  0.95 % ต่อปี ของวงเงิน
กู้ที่ได้รับ 600,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับจ้านวน 5,700,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.31 ของสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA) ซึ่ง ณ 31 มีนาคม 2565  NTA มีจ้านวน 1,814,979,635.34 บาท (ตามงบ
การเงินของบริษัท) และเมื่อย้อนตรวจดูในระยะ 6 เดือน ก่อนหน้านี  บริษัทไม่ได้มีการตกลงเข้าท้ารายการ
ลักษณะนี   ซึ่งเกิดจากบุคคลเดียวกัน 

5. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
บริษัท  Premium Co.,Ltd. เป็นนิติบุคคลผู้เกี่ยวโยง  โดยมีคุณมาซายูกิ โนซาวะ ซึ่งเป็นตัวแทนของ 
Premium co.,Ltd. และเป็นกรรมการของ ECL ด้วย 

6. การเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงในท่ีประชุมกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
กรรมการที่มีส่วนได้เสีย ตามข้อ 5. ไม่ได้ออกเสียงในการพิจารณาวาระดังกล่าว 

7. ลักษณะและขอบเขตส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในการตกลงเข้าท ารายการ  
รายการดังกล่าวเข้าข่ายรายการเกี่ยวโยงประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งมีขนาดรายการ
มากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 20 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มี



     บริษัท ตะวนัออกพาณิชยล์ีสซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 
                            EASTERN COMMERCIAL LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

ตัวตนสุทธิของบริษัท ซึ่งตามประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก้าหนดให้บริษัท
ต้องขออนุมัติคณะกรรมการบริษัทในการเข้าท้ารายการและเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์                     
แห่งประเทศไทย 

 

8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการตกลงเข้าท ารายการ 
การกู้เงินดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อน้าไปขยายสินเชื่อให้ เช่าซื อ อัตราดอกเบี ยที่จ่าย 1.65 % ซึ่งต่้ากว่า
อัตราดอกเบี ยที่กู้จากธนาคารพาณิชย์อื่น และการจ่ายค่าค ้าประกันการกู้เงินของบริษัทให้แก่บริษัท 
Premium Co.,Ltd.   อีก 0.95 %  ซึ่งคิดรวมกันจะเป็นอัตรา 2.60 % ต่อปี ก็ยังเป็นอัตราที่ไม่สูง  ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการขยายสินเชื่อและลดต้นทุนทางการเงินของบริษัท 

9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทตามข้อ 8 

-ไม่มี- 
 

_______________________________________ 


