
 

 

 
 
 
 

ที่ TFIS 05/2018 
 

 15 กุมภาพันธ์ 2561 
 
เรื่อง    การเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน 
 
เรียน   กรรมการและผู้จัดการ 
 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 
ตามที่บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้เคยแจ้งสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทรายการรับ

ความช่วยเหลือทางการเงิน ตามหนังสือของบริษัทฯ เลขที่ TFIS 04/2017 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 โดยกู้ยืมเงินจาก บริษัท            
พีเอ็ม กรุ๊ป จ ากัด ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ านวนเงินต้น 80 ล้านบาท ระยะเวลาการกู้ยืม 1 ปี พร้อมดอกเบี้ยอัตราเท่ากับ MOR ของ
ธนาคารกรุงไทย ลบร้อยละ 1 ต่อปี ปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 6.12 ต่อปี (ปัจจุบัน MOR ของธนาคารกรุงไทย เท่ากับร้อยละ 7.12 ต่อปี)  
ซ่ึงจะไม่สูงเกินกว่าอัตราดอกเบี้ยเทียบเคียงหากบริษัทฯ ท าการกู้ยืมเงินจ านวนดังกล่าวจากสถาบันการเงินโดยตรง  ซ่ึงครบก าหนด
ช าระในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น ปัจจุบันบริษัทฯ ยังมีความต้องการน าเงินกู้ดังกล่าวมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน  

จากการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 จึงมีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการ
ช าระคืนเงินกูอ้อกไปอีก 1 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 ลักษณะทั่วไปของรายการ 

 รายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ในรูปวงเงินกู้  
ระยะส้ัน รวมจ านวนเงินต้นทั้งส้ินไม่เกิน 80 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน ชนิดเมื่อทวงถามตามจ านวนเงิน
ต้นที่เบิกกู้ พร้อมดอกเบี้ยอัตราเท่ากับ MOR ของธนาคารกรุงไทย ลบร้อยละ 1 ต่อปี ปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 6.12 ต่อปี 
(ปัจจุบัน MOR ของธนาคารกรุงไทย เท่ากับร้อยละ 7.12 ต่อปี) ซ่ึงจะไม่สูงเกินกว่าอัตราดอกเบี้ยเทียบเคียง หากบริษัทฯ       
ท าการกู้ยืมเงินจ านวนดังกล่าวจากสถาบันการเงินโดยตรง  

 วัน เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ : 22 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป 

 รายการที่เกี่ยวโยงกันอื่นที่เกิดขึ้นในช่วง 6 เดือน 

 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 มีการอนุมัติการขอรับความช่วยเหลือทางด้านการเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ          
ในรูปวงเงินระยะส้ัน ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 จ านวนเงินต้น 80 ล้านบาทดังกล่าว
ข้างต้น จากบริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จ ากัด 

 ขนาดของรายการท่ีเกี่ยวโยง 

 รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ใน
การท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการ
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ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินที่มีมูลค่า
น้อยกว่า 20 ล้านบาท และน้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ กู้ยืมเงินจ านวนเงิน
ต้น   80 ล้านบาท จากบริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จ ากัด อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.12 ต่อปี เป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี ดอกเบี้ยประมาณ 4.9 ล้าน
บาท ซ่ึงเมื่อรวมรายการที่เกี่ยวโยงอื่นในช่วง 6 เดือน ขนาดของรายการมูลค่ารวมทั้งส้ิน 9.8 ล้านบาท มากกว่าร้อยละ 0.03 
ของมูลค่าสินทรัพย์ ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตน
สุทธิ ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องขออนุมัติการเข้าท ารายการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และจัดท ารายงานเปิดเผยการตกลง
การเข้าท ารายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย 

 ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ และบริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จ ากัด 

 กลุ่มมหากิจศิริ ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จ ากัด และกลุ่มมหากิจศิริ ถือหุ้นในบริษัทฯ รวมเป็นจ านวน 
1,716,680,231 หุ้น จากจ านวนหุ้นทั้งหมด 2,047,500,000 หุ้น ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.84 ของ
หุ้นทั้งหมด ถือว่ากลุ่มมหากิจศิริเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยมี  นางสุวิมล มหากิจศิริ, นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ 
นางสาวอุษณา มหากิจศิริ และนายสมชัย วสุพงศ์โสธรเป็นกรรมการร่วมกันทั้งในบริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จ ากัด และบริษัท        
ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ ากัด (มหาชน) ทั้งนี้กรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 4 ท่าน ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ออกเสียงในการท า
รายการนี้ 

 ทรัพย์สิน / หลักทรัพย์ค้ าประกันการกู้ยืม :  

 -ไม่ม-ี 

 ความเห็นของคณะกรรมการ  : 

 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้
บริษัทฯ ขยายระยะเวลาการกู้ยืมเงินจากเดิมที่จะหมดอายุในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 จ านวนเงินต้น 80 ล้านบาท ต่อไปอีก    
1 ปี โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราเท่ากับ MOR ของธนาคารกรุงไทย ลบร้อยละ 1 ต่อปี ปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 6.12 ต่อปี (ปัจจุบัน 
MOR ของธนาคารกรุงไทย เท่ากับร้อยละ 7.12 ต่อปี) ซ่ึงจะไม่สูงเกินกว่าอัตราดอกเบี้ยเทียบเคียงหากบริษัทฯ ท าการกู้ยืมเงิน
จ านวนดังกล่าวจากสถาบันการเงินโดยตรง เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยกรรมการ ผู้มีส่วนได้เสียประกอบด้วย 
นางสุวิมล มหากิจศิริ, นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ , นางสาวอุษณา มหากิจศิริ และนายสมชัย วสุพงศ์โสธร ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
และไม่ออกเสียงในวาระนี้ 

 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ / หรือกรรมการของบริษัทฯ ท่ีแตกต่างจากความเห็นของกรรมการ : 

 กรรมการตรวจสอบ มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีกรรมการที่มีความเห็นแตกต่าง หรืองดออกเสียง 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
 ขอแสดงความนบัถือ 

 
 
( นายอ านาจ  กิตติกรัยฤทธิ์)  

                     กรรมการผู้จัดการ 


