ที่ NFC 150/2562
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
เรื่ อง

แจ้งการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั เอ็นเอฟซี จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 7
พฤศจิกายน 2562 ซึ่งมีมติอนุมตั ิให้ความช่วยเหลือทางการเงิน บริ ษทั เอส ซี แมนเนจเมนท์ จากัด เป็ นเงินกูร้ ะยะ
สั้น จานวนเงิน 27 ล้านบาท เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ซึ่งรายการดังกล่าวถือเป็ นการทารายการกับ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. วันที่เกิดรายการ:
เมื่อบริ ษทั เอส ซี แมนเนจเมนท์ จากัด แจ้งความประสงค์ขอเบิกเงินกู้
2. คู่สัญญาที่เกีย่ วข้อง:
บริ ษทั เอส ซี แมนเนจเมนท์ จากัด (“SCM”) กับบุคคลที่เกี่ยวโยง อีก 3 ราย
3. บุคคลที่เกีย่ วโยงและลักษณะความสั มพันธ์ :
ลาดับที่
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ลักษณะความสัมพันธ์
สัดส่วนการถือหุน้
1
นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่บริ ษทั SCM
ร้อยละ 99.35
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่บริ ษทั NFC
ร้อยละ 63.46
2
นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั SCM
ร้อยละ 0.65
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั NFC
ร้อยละ 0.34
3
นางบงกช รุ่ งกรไพศาล
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั SCM
ร้อยละ 0.00*
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั NFC
ร้อยละ 0.00*
* เป็ นการปั ดเศษตัวเลขโดยประมาณ
4. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ:
รายละเอียดเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินมีดงั ต่อไปนี้
ประเภทรายการ:
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
วงเงินการกูย้ มื :
27 ล้านบาท (ยีส่ ิ บเจ็ดล้านบาทถ้วน)
อัตราดอกเบี้ย:
ร้อยละ 7.15 ต่อปี โดยชาระดอกเบี้ยเป็ นรายเดือน
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ระยะเวลาการกูย้ มื :
หลักประกัน:

ลักษณะการเข้าทาสัญญา:
เงื่อนไขการกูย้ มื อื่นๆ:

วัตถุประสงค์การกูย้ มื :

2 เดือน นับแต่วนั ที่เบิกเงินกู้
คุณณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี จานาใบหุน้ ของ SCM จานวน 150,000 หุน้
(อ้ างอิงมูลค่ าทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และเนื่องจาก SCM
ไม่ ได้ เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย จึงมี
ส่ วนลดร้ อยละ 20 หรื อเท่ ากับหุ้นละ 182.70 บาท)
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน (Promissory Note) จานวน 1 ฉบับ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) SCM จะเป็ นผูร้ ับผิดชอบ และหากบริ ษทั ได้สารอง
จ่ายไปล่วงหน้าแล้ว SCM จะชาระคืนเต็มจานวนแก่บริ ษทั ภายใน 15 วัน
นับแต่แต่วนั ที่เบิกเงินกู้
เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

ข้อมูลสรุ ปฐานะการเงินและผลการดาเนินงานปี 2560 -ไตรมาส 3 ปี 2562 ของ SCM
หน่ วย : ล้านบาท
รวมสิ นทรัพย์
รวมหนี้สิน
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้น
รายได้รวม
กาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
กาไรสุ ทธิ

2560
(ตรวจสอบ)
7,224.88
5,028.10
2,196.78
1,855.90
545.20
292.81

2561 (9 เดือน)
(ตรวจสอบ)
7,036.51
4,560.88
2,475.63
1,907.70
521.40
278.85

2562(9 เดือน)
(งบผู้บริหาร)
7,106.11
4,329.28
2,776.83
1,323.66
446.44
301.19

5. มูลค่ ารวมของรายการ และขนาดของรายการที่ใช้ ในการกาหนดมูลค่ ารวมของรายการ:
5.1) มูลค่ารวมของรายการ: = เงินต้น + ดอกเบี้ย
= 27,000,000 บาท + 317,342 บาท
รวมมูลค่ารายการ
= 27,317,342 บาท
5.2) ขนาดของรายการ:

ร้อยละ 2.96 ของมูลค่าสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ (Net Tangible Assets)
โดยคานวณจากงบการเงินรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่ได้รับการ
สอบทาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
สิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของงบการเงิ นรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีมูลค่าเท่ากับ 922.85 ล้านบาท

หมายเหตุ การคานวณขนาดของรายการจากงบการเงินรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่ได้รับการ
สอบทาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีมูลค่าเท่ากับ 921.26 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 2.97
ของมูลค่าสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ
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6. ลักษณะและขอบเขตของส่ วนได้ เสี ยของบุคคลที่เกีย่ วโยงกัน:
การเข้าทารายการดังกล่าวถือเป็ นการทารายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทที่ 5 ตามเกณฑ์รายการเกี่ยวโยง ซึ่ง
เป็ นประเภทรายการให้ ค วามช่ วยเหลื อทางการเงิ น ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ นที่ ทจ.
21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย ที่ บจ/ป 22-01 เรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในรายการที่
เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศเรื่ องรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ดังนั้น เมื่อพิจารณาขนาดรายการของรายการดังกล่าวภายใต้ประกาศเรื่ องรายการที่เกี่ยวโยงกันแล้ว รายการ
ดังกล่าวมีขนาดของรายการที่เกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ
ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ตามงบการเงินรวมที่ผ่านการสอบทานแล้ว สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ
ถือเป็ นรายการขนาดกลาง และมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 2.96 ดังนั้น บริ ษทั จะต้องขออนุมตั ิการ
เข้าทารายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และเปิ ดเผยสารสนเทศการเข้าทารายการดังกล่าวต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7. เงื่อนไขที่อาจมีผลกระทบต่ อสิ ทธิของผู้ถือหุ้น: - ไม่มี –
8. การเข้ าร่ วมประชุมและการออกเสี ยงของกรรมการที่มีส่วนได้ เสี ย:
วาระการพิจารณาเรื่ องการทารายการเกี่ยวโยงประเภทให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบุคคลที่เกี่ยวโยง
กัน มีกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยจากการทารายการนี้ ได้แก่ 1) นายณัฐภพ รัตนสุ วรรณทวี 2) นายณัฐพงษ์
รัตนสุ วรรณทวี 3) นางบงกช รุ่ งกรไพศาล ซึ่งเป็ นกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยจากการทารายการนี้ ไม่ได้เข้า
ร่ วมประชุม และไม่ได้ร่วมออกเสี ยงลงคะแนนในวาระนี้
9. ความเห็นของคณะกรรมการเกีย่ วกับการทารายการที่เกีย่ วโยงกัน:
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าทารายการดังกล่าวนั้น บริ ษทั ได้รับประโยชน์จากการ
นากระแสเงินสดไปหาผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยได้สูงกว่าผลตอบแทนที่ได้รับจากสถาบันการเงิน อีก
ทั้งรายการดังกล่าวเป็ นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่เป็ นเงินกูร้ ะยะสั้นและไม่ขดั ต่อวัตถุประสงค์
ของบริ ษทั ที่ได้จดทะเบียนไว้กบั กระทรวงพาณิชย์
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาถึงงบการเงินของ SCM พบว่ามีความสามารถในการชาระหนี้จานวนดังกล่าว กอรป
กับนายณัฐภพ รัตนสุ วรรณทวี ได้นาหุ้น SCM มาจานาเป็ นหลักประกันการกู้ยืมเงินกับบริ ษทั และหุ้น
ดังกล่าวมีมูลค่าทางบัญชีครอบคลุมจานวนเงินกูย้ ืมในครั้งนี้ จึงมีความน่าเชื่อถือว่า SCM สามารถชาระหนี้
ให้กบั บริ ษทั ได้
ดังนั้นการเข้าทารายการดังกล่าวถือเป็ นการทารายการกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ที่มีความสมเหตุสมผลใน
เงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าว
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10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรื อกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท:
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทรายการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงิ น กับ บริ ษ ัท ที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน ครั้ งนี้ ถื อ เป็ นการท ารายการกับ บริ ษ ัท ที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่ เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยโดยขอให้บริ ษทั ติดตามการชาระหนี้ ภายใน 2 เดือน นับแต่วนั ที่เบิก
เงินกูใ้ ห้ครบถ้วน
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางบงกช รุ่ งกรไพศาล)
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ด้านการเงินและบริ หาร
บริ ษทั เอ็นเอฟซี จากัด (มหาชน)
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