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

 
ที่ สก.   19/64 
 

วนัที่  13 พฤษภาคม 2564 
 

 

เรื่อง  สรุปสารสนเทศ รายการที่เก่ียวโยงกนั เรื่อง การจ่ายค่าค า้ประกนัการขอสินเชื่อ  

 ใหแ้ก่บรษิัท Premium  Co.,Ltd  
 

เรียน   กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

สิ่งที่ส่งมาดว้ย   สารสนเทศรายการที่เก่ียวโยงกัน เรื่อง ECL จ่ายเงินค่าค า้ประกันการขอสินเชื่อ (Corporate 
Guarantee) ใหแ้ก่บรษิัท Premium Co.,Ltd.  

 

  ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2564 ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่าย                 
ค่าค า้ประกันการขอสินเชื่อใหก้ับบริษัท Premium Co.,Ltd.  อัตรา 1.2% ต่อปี ของเงินกูท้ี่ไดร้บั 300 ลา้นบาท 
เป็นจ านวน  3.60  ลา้นบาท 
 รายการดังกล่าวถือเป็นรายการเก่ียวโยง ประเภทการรบัความช่วยเหลือทางการเงินตามประกาศของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดสารสนเทศที่แนบมาพรอ้มกนันี ้
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

( นางดวงรตัน ์ แจง้มงคล ) 
          กรรมการและเลขานกุารบรษิัท 
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เอกสารแนบ  
 

สรุป  สารสนเทศรายการทีเ่ก่ียวโยงกัน 
 บรษิัท ตะวนัออกพาณิชยล์ีสซิง่ จ  ากดั (มหาชน) (ECL) 
 

เร่ือง ECL จ่ายค่าค า้ประกนัการขอสินเชื่อ (Corporate Guarantee) ใหแ้ก่บรษิัท Premium Co.,Ltd.  
 

1. วัน เดือน ปี ทีเ่กิดรายการ 13 พฤษภาคม 2564 
2. คู่สัญญาทีเ่ก่ียวข้อง 

ผูร้บัเงิน     :   บรษิัท Premium Co.,Ltd.  
ผูจ้่ายเงิน   :   บรษิัท ตะวนัออกพาณิชยล์ีสซิ่ง จ ากดั (มหาชน) (ECL) 
ความสมัพันธ์   :   บริษัท Premium  Co.,Ltd. เป็นผูถื้อหุน้ 25.4% ในบริษัท ตะวันออกพาณิชยล์ีสซิ่ง 

จ ากดั (มหาชน) (ECL) 
3. ลักษณะของรายการ 

บริษัท  Premium Co.,Ltd. ได้ติ ดต่ อขอสิน เชื่ อ เ ป็น เงิ นกู้จ ากธนาคาร  Sumitomo Mitsui Banking 
Corporation (SMBC) ใหก้ับบริษัท ECL ซึ่งธนาคาร SMBC ไดอ้นุมัติวงเงินกู้ให ้300 ลา้นบาท ในอัตรา
ดอกเบีย้ 1.70% ต่อปี โดยมีบริษัท Premium Co.,Ltd.  เป็นผูค้  า้ประกัน  ซึ่งมีค่าค า้ประกันการขอสินเชื่อ 
(Corporate Guarantee)       ที่ ECL จะจ่ายใหบ้รษิัท  Premium Co.,Ltd. ในอตัรา 1.2% ต่อปี ของวงเงินกู ้
300 ลา้นบาท 

4. มูลค่ารวม และเกณฑท์ีใ่ช้ในการก าหนดมูลค่ารวมของรายการ 
มลูค่ารายการ คือ เงินที่บรษิัท ECL จะจ่ายใหแ้ก่บรษิัท Premium Co.,Ltd. จ านวน 1.2% ต่อปี ของวงเงินกู้
ที่ไดร้บั 300,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับจ านวน 3,600,000 บาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 0.22 ของสินทรพัยท์ี่มี
ตวัตนสทุธิของบริษัทฯ (NTA) ซึ่ง ณ 31 ธันวาคม 2563  NTA มีจ านวน 1,635,339,454.36 บาท (ตามงบ
การเงินของบรษิัท) และเม่ือยอ้นตรวจดใูนระยะ 6 เดือน ก่อนหนา้นี ้บรษิัทไม่ไดม้ีการจ่ายเงินลกัษณะนีอ้ีก 

5. รายช่ือบุคคลทีเ่ก่ียวโยงกัน 
บรษิัท  Premium Co.,Ltd. เป็นนิติบคุคลผูเ้ก่ียวโยง 

6. การเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงในทีป่ระชุมกรรมการทีเ่ป็นบุคคลทีเ่ก่ียวโยงกัน 
ไม่มีกรรมการที่มีสว่นไดเ้สีย ตามขอ้ 5.  

7. ลักษณะและขอบเขตส่วนได้เสียของบุคคลทีเ่ก่ียวโยงกันในการตกลงเข้าท ารายการ  
รายการดงักล่าวเขา้ข่ายรายการเก่ียวโยงประเภทการรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งมีขนาดรายการ

มากกว่า 1 ลา้นบาท แต่ไม่ถึง 20 ลา้นบาท หรือมากกว่ารอ้ยละ 0.03 แต่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท์ี่มี
ตวัตนสทุธิของบริษัท ซึ่งตามประกาศของคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนดใหบ้รษิัท
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ต้องขออนุมัติคณะกรรมการบริษัทในการเข้าท ารายการและเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์                     
แห่งประเทศไทย 

 

8. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท เก่ียวกับการตกลงเข้าท ารายการ 
การกูเ้งินดงักลา่วมีวตัถปุระสงคเ์พื่อน าไปขยายสินเชื่อใหเ้ช่าซือ้ อตัราดอกเบีย้ที่จ่าย 1.70% ซึ่งต ่ากว่าอตัรา
ดอกเบีย้ที่กูจ้ากธนาคารพาณิชยอ์ื่น และการจ่ายค่าค า้ประกันการกูเ้งินของบริษัทใหแ้ก่บริษัท Premium 
Co.,Ltd.   อีก 1.2%  ซึ่งคิดรวมกันจะเป็นอตัรา 2.90% ต่อปี ก็ยงัเป็นอตัราที่ไม่สงู  ซึ่งจะเป็นประโยชนต์่อ
การขยายสินเชื่อและลดตน้ทนุทางการเงินของบรษิัท 

9. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัททีแ่ตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทตามข้อ 8 

-ไม่มี- 
 

_______________________________________ 


