
ที่ สก.  39/64 
 

วนัที่  11  พฤศจิกายน  2564 
 

เรื่อง  สรุปสารสนเทศ รายการทีเ่ก่ียวโยงกนั เรื่อง การกูเ้งิน   

เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ส่ิงทีส่่งมาดว้ย   สารสนเทศรายการที่เก่ียวโยงกนั เรือ่ง การกูเ้งินโดยออกตั๋ว B/E 
       จาก นายปรีชา วีระพงษ ์ซึง่เป็นประธานกรรมการบริษัท และผูถื้อหุน้ใหญ่ 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2564 ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติอนุมัติ ให้บริษัทกูเ้งิน      
โดยออกตั๋วแลกเงิน (B/E) จาก นายปรีชา วีระพงษ์ ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท และผู้ถือหุน้ใหญ่  วงเงินกู ้          
300 ล้านบาท  เพื่อน าไปขยายสินเชื่อใหเ้ช่าซือ้ โดยออกเป็นตั๋วแลกเงินระยะสั้นในลักษณะจ ากัดอายุไม่เกิน        
270 วนั อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 3.00 – 3.50 ต่อปี ช  าระดอกเบีย้ทนัทีเม่ือออกตั๋ว และช าระคืนเงินกูเ้ม่ือตั๋วครบ
ก าหนด ซึ่งรายการดงักล่าวถือเป็นรายการเก่ียวโยงกนัตามประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมี
รายละเอียดสารสนเทศที่แนบมาพรอ้มกนันี ้
 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

( นางดวงรตัน ์แจง้มงคล ) 
กรรมการ – เลขานกุารบรษิัท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เอกสารแนบ 
 

สรุป สารสนเทศรายการทีเ่กี่ยวโยงกัน 
บริษัท ตะวนัออกพาณิชยลี์สซิง่ จ  ากดั (มหาชน) 
 

เร่ือง  การอนมุติัใหกู้เ้งินโดยการออกตั๋วแลกเงิน ในวงเงิน 300 ลา้นบาท จาก นายปรีชา วีระพงษ ์ผูถื้อหุน้ใหญ่  
 

1.  วัน เดือน ปี ทีเ่กดิรายการ   วนัที่ 11 พฤศจิกายน 2564 
 

2.  คู่สัญญาทีเ่กี่ยวข้อง  
ผูใ้หกู้ ้ :      นายปรีชา   วีระพงษ ์   
ผูกู้ ้ :      บริษัท ตะวนัออกพาณิชยลี์สซิ่ง จ  ากดั (มหาชน) 
ความสมัพนัธ ์ :  นายปรีชา  วีระพงษ ์  ด ารงต าแหนง่  ประธานกรรมการ 

ของ บรษิัท ตะวนัออกพาณิชยลี์สซิง่ จ  ากดั (มหาชน) และ ผูถื้อหุน้      
ในบริษทั ตะวนัออกพาณิชยลี์สซิง่ จ  ากดั (มหาชน) ณ วนัที่  12 ตลุาคม 2564 
จ านวน  86,965,875 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 7.84 ของทนุที่จดทะเบียนช าระแลว้ 

 

3.  ลักษณะของรายการ 
 ประเภทรายการ  :  รายการที่เก่ียวโยงกนัประเภทการรบัความชว่ยเหลือทางการเงิน 

วงเงินกูยื้มเงิน  :  เงินกูร้ะยะสัน้ ประเภทตั๋วแลกเงิน (B/E) แตล่ะฉบบัระยะเวลาไมเ่กิน 270 วนั      
                                           โดยไมมี่หลกัประกนั จ านวน 300 ลา้นบาท 
อตัราดอกเบีย้  :  3.00-3.50% หรือต ่ากวา่อตัราดอกเบีย้เงินกูข้องธนาคาร ณ วนักู ้ขณะใด  

ขณะหนึง่  (ซึง่ปัจจบุนัดอกเบีย้ของเงินกูจ้ากธนาคารเทา่กบั 3.70% – 4.00%     
ตอ่ปี)  

ระยะเวลาการกูยื้ม :  ไมเ่กิน 1 ปี นบัตัง้แตว่นัที่ 12 พศจิกายน 2564 – 11 พฤศจิกายน 2565 
การช าระดอกเบีย้  :  ช  าระทนัทีเม่ือออกตั๋ว 
เง่ือนไขการกูยื้มอื่นๆ :  ไมมี่ 
วตัถปุระสงคก์ารกูยื้มเงิน :  เพื่อขยายสินเชื่อใหเ้ชา่ซือ้ของบริษัท 
 

 

4.  มูลค่ารวม และเกณฑท์ีใ่ช้ในการก าหนดมูลค่ารวมของรายการ 
 

 

  4.1)  มลูคา่ของรายการ   = จ านวนเงินกูยื้มสูงสุด x อตัราดอกเบีย้สุงสุด x ระยะเวลากูยื้มเงินสุงสุด 
      = 300,00,000 บาท x 3.50% x 1 ปี 
      = 10,500,000 บาท 

หมายเหต ุ: เป็นการค านวณที่อตัราดอกเบีย้ 3.50% ซึง่เป็นอตัราดอกเบีย้สูงสุดตามมติคณะกรรมการบรษิทั
ที่อนมุติัวงเงินกูด้งักล่าว    
 



4.2)  รายการเก่ียวโยงที่เกิดขึน้ในระหวา่ง 6 เดือนกอ่นวนัที่มีการตกลงเขา้ท ารายการซึง่เกิดจากบคุคลเดียวกนั   
ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่  10 พฤศจิกายน 2564 บริษัทได้ออกตั๋ วแลกเงิน เพื่อกู้เงิน               
จากนายปรีชา  วีระพงษ์ แล้ว 6 ฉบับ จ านวนเงินกู้รวม 185  ล้านบาท และจ่ายดอกเบีย้รวมทั้งสิ ้น  
2,711,337.84 บาท 

 

หลกัการที่ใชค้  านวณขนาดรายการ   
ขนาดรายการ  = มลูคา่ของรายการ / มลูคา่สินทรพัยท์ี่มีตวัตนสุทธิ (NTA) 
   = 13,211,337.84 บาท / 1,638,611,116.56 บาท x 100 
   = รอ้ยละ 0.81 (หมายเหต ุ– NTA ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564)  
 

เม่ือนับรวมขนาดรายการข้อ 4.1 และ 4.2 แล้ว จะได้จ  านวนดอกเบี ้ย 13.21 ล้านบาท หรือคิดเป็น              
รอ้ยละ 0.81  ของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสุทธิของบริษัท (NTA)  ซึง่รายการดงักล่าวมีขนาดมากกวา่ 1 ลา้นบาท แตไ่มถ่งึ             
20  ล้านบาท หรือ มากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 เข้าข่ายรายการที่เ ก่ียวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบติัการของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการที่เก่ียวโยงกนั ประเภทรายการรบัความช่วยเหลือทางการเงิน โดยบริษัทตอ้งขออนุมติั เข้าท ารายการจาก         
ที่ประชุมคณะกรรมการ และเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย แต่ไม่ต้องขออนุมติั           
จากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

 

5.  บุคคลทีเ่กี่ยวโยงกันและลกัษณะและขอบเขตสว่นไดเ้สียของบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกันในการตกลงเข้าท า
รายการ 

นายปรีชา วีระพงษ ์ เป็นกรรมการที่มีสว่นไดเ้สีย โดยด ารงต าแหนง่ ประธานกรรมการบริษทั และเป็นผูถื้อหุน้
บริษัท ตะวนัออกพาณิชยลี์สซิง่ จ  ากดั (มหาชน) สดัส่วนรอ้ยละ 7.84 ถือวา่เป็นรายการที่เก่ียวโยงกนั 

 

6.  การเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงในทีป่ระชุมกรรมการทีเ่ป็นบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกัน 
  กรรมการที่มีส่วนไดเ้สียตาม ขอ้ 5. ไมไ่ดเ้ขา้รว่มประชมุและไม่ไดอ้อกเสียงในที่ประชมุคณะกรรมการในการ
พิจารณาวาระดงักล่าว 
 

7.  ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกบัการตกลงเข้าท ารายการ 
  การกูเ้งินดงักล่าว มีวตัถปุระสงคเ์พื่อน าไปขยายสินเชือ่ใหเ้ชา่ซือ้ อตัราดอกเบีย้ที่จา่ยต ่ากวา่อตัราดอกเบีย้ทีกู่ ้
จากธนาคาร ซึง่ปัจจบุนัอตัราดอกเบีย้เงินกูสู้งสุดที่รอ้ยละ 4.00 ตอ่ปี ดงันัน้ การรบัความชว่ยเหลือดงักล่าว จงึลด
ภาระดอกเบีย้จา่ยใหแ้กบ่ริษัทฯ มีความสมเหตสุมผลและไมมี่ความเส่ียง 
 

8.  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการของบริษัท ตาม ข้อ 7. 
   - ไมมี่ – 

 


