ที่ SC-L 275/2561

13 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง

การเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน

เรียน

กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จากัด ( มหาชน ) “บริษัท”
ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 2101 ชั้น 21 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 เลขที่
1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจั กร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเพิ่มวงเงิน
การนาตั๋วแลกเงินเสนอขายให้แก่บริษัทที่เกี่ยวโยงกัน เช่นเดียวกับผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนที่มี
ความสัมพันธ์ ในวงเงินรวมจากเดิม ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 500,000,000 บาท (ห้าร้อยล้านบาท)
ตามมติที่ป ระชุ ม คณะกรรมการ ครั้ งที่ 2/2556 เมื่ อวัน ที่ 22 กุ มภาพั นธ์ 2556 เพิ่ ม เป็น ณ ขณะใด
ขณะหนึ่งไม่เกิน 1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันล้านบาท) โดยการทารายการดังกล่าวนี้ถือเป็นรายการ
รับความช่วยเหลือทางการเงินและเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยมีสารสนเทศ ดังนี้
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วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทารายการ และคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
- วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทารายการ
คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
- คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
บริษัท พี.ที. คอร์ปอเรชั่น จากัด (PT) และ/หรือ
บริษัท เอสซี ออฟฟิซ พลาซ่า จากัด (SOPZ) และ/หรือ
บริษัท เอส ซี เค เอสเทต จากัด (SCK) และ/หรือ
บริษัท เอส ซี ออฟฟิซ ปาร์ค จากัด (SOP) และ/หรือ
บริษัท โอเอไอ แมนเนจเม้นท์ จากัด (OM)
ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน (ผู้ออกตั๋วแลกเงิน)
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (SC)

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
ประเภทรายการ เป็นการออกตั๋วแลกเงินเพื่อเสนอขายในวงจากัด โดยเสนอขาย
ให้แก่บริษัทที่เกี่ยวโยงกัน วงเงินรวมไม่เกิน 1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันล้านบาท) ระยะเวลาสูงสุด
ไม่เกิน 270 วัน และต้นทุนทางการเงินขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน ณ ขณะนั้น
เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ
ขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกัน ร้อยละ 0.20 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ
บริษัท ตามงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งมีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ต่ากว่าร้อยละ 3
ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทจดทะเบียน ดังนั้น โดยขนาดของรายการ
ดังกล่ า วบริษั ท มีหน้า ที่ ต้องขออนุ มัติจ ากที่ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษัท และเปิ ดเผยข้ อมู ลต่อตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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รายละเอียดของการรับความช่วยเหลือทางการเงิน
ผู้ออกตั๋วแลกเงิน บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (SC)
ประเภท
ตั๋วแลกเงินเพื่อเสนอขายในวงจากัด
มูลค่าที่ออก
วงเงินรวมไม่เกิน 1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ย
อั ต ราดอกเบี้ ย ขึ้ น อยู่ กั บ สภาวะดอกเบี้ ย ในตลาดเงิ น
ณ ขณะนั้น
การจ่ายดอกเบี้ย ชาระดอกเบี้ยเป็นอัตราคิดลดหน้าตั๋วแลกเงิน
ระยะเวลา
ระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 270 วัน
วันที่ออก
คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน
2561
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รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
- บริษัท SC มีครอบครัวชินวัตรเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ในสัดส่วนร้อยละ 60.40 ของ
ทุนชาระแล้ว และเป็นผู้มีอานาจควบคุมกิจการ
- บริษัท PT มีครอบครัวชินวัตรเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ในสัดส่วนร้อยละ 100
- บริษัท SOPZ มีครอบครัวชินวัตรเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ในสัดส่วนร้อยละ 100
- บริษัท SCK มีครอบครัวชินวัตรเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ในสัดส่วนร้อยละ 100
- บริษัท SOP มีครอบครัวชินวัตรเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ในสัดส่วนร้อยละ 100
- บริ ษั ท OM มี ญาติส นิ ท ของผู้ มี อานาจควบคุ ม กิ จ การ เป็ น ผู้ ถือหุ้น ใหญ่ ใ น
สัดส่วนร้อยละ 99.99
- นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท SC และเป็นสามีของ
นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท SC โดย
ถือหุ้นในบริษัท SC จานวน 1,176,915,495 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 28.16 รวมทั้ง
ถือหุ้นในบริษัท PT จานวน 111,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ถือหุ้นใน
บริษัท SOPZ จานวน 41,400,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ถือหุ้นในบริษัท
SCK จานวน 54,900,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 และถือหุ้นในบริษัท SOP
จานวน 4,800,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30
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มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กาหนดมูลค่ารวมของรายการ
- มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน : ออกตั๋วแลกเงินวงเงินรวมไม่เกิน 1,000,000,000
บาท (หนึ่ งพั น ล้ า นบาท) ระยะเวลาไม่ เ กิ น 270 วั น โดยอัตราดอกเบี้ ย จะ
กาหนดเท่ากับที่ขายให้กับบุคคลอื่น ขึ้นอยู่กับสภาวะอัตราดอกเบี้ยในตลาด
เงินขณะนั้น ซึ่งประมาณอัตราดอกเบี้ย คือ MLR – 2% ต่อปี (คานวณจาก
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ซึ่งอัตราดอกเบี้ย MLR ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เท่ากับ 6.175% ต่อปี) คือ
ร้อยละ 4.175 มูลค่าดอกเบี้ยจ่ายรวมจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาของตั๋วแลกเงิ น
เป็นตัวประกอบมูลค่าดอกเบี้ยรวมประมาณ 30.88 ล้านบาท (สามสิบล้านแปด
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แสนแปดหมื่นบาท)
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ข้างต้น เข้าข่า ยเป็นรายการที่ เกี่ยวโยงกันของบริษั ท
จดทะเบียนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธี การ และการเปิ ดเผยรายการที่ เ กี่ย วโยงกั นของบริ ษั ทจดทะเบี ย น โดย
พิจารณาขนาดของรายการแต่ละรายการของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ
ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ซึ่งขนาดรายการดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ
0.20 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัท
ย่อย ซึ่งมีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ต่ากว่าร้อยละ 3 ของมูลค่า
ตามบัญชีของทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทจดทะเบียน ดังนั้น โดยขนาด
ของรายการดังกล่าว บริษัทฯมีหน้าที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และเปิดเผยข้อมูลการเข้าทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เกณฑ์ที่ใช้กาหนดมูลค่ารวมของรายการ: มูลค่าของสินทรัพย์
- วิธีการชาระเงิน: ชาระเป็นเงินสดซึ่งเป็นทุนหมุนเวียนของบริษัท
6 นายณั ฐพงศ์ คุ ณ ากรวงศ์ ด ารงต าแหน่ ง รองประธานกรรมการ ซึ่ งถื อเป็ น
กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ดังนั้น เพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใส
ในการออกเสียงลงคะแนน นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ จึงของดออกเสียงและออกจากห้องประชุมเป็นการ
ชั่วคราวเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาโดยอิสระ
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษั ทได้ พิ จ ารณาแล้ ว เห็น ว่ า รายการดั ง กล่ า วทาให้ บ ริ ษั ท มี
เงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดาเนินงาน และไม่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น
8 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่าง
จากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
- ไม่มี ทั้ ง นี้ รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ข้ า งต้ น ทั้ ง หมดได้ ผ่ า นความเห็ น ชอบของที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 และได้รับอนุมัติจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมบูรณ์ คุปติมนัส)
เลขานุการบริษทั
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
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