
 

 
ที ่ever/list 007/2564 
 
          ่ทีท่ี 10 สงิหาคม  2564 
 
เรียท รรรมรารูผะลแรามีราร 
 ตผามหผรีทรีพย์ูหง่ประเทศไทย 
เร่ือง ชี ู้ างขรอมแผเพิ่มเตมิเร่ืองรีบค่ามช่่ยเหผอืทางรารเงิทาารบคุคผที่เร่ีย่โยงรที 
 
 ตามที่ปรารฏขรอมแผใทงบรารเงิทไตรมาส 1/2564  สิท้สมุ่ทีท่ี 31 มีทาคม 2564 เร่ีย่รบีรายรารรแรยืมเงิทท่ีเร่ีย่โยงรที 
บริษีทขอชี ู้ ารงมงีที ้

1. เงนิกู้ยมืระยะสัน้ จาก บริษัท สุวนิทวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จ ากัด จ านวน 16 ล้านบาท 
 บริษีทไมรมีรารรแรยืมเงิทระยะสีท้ าาร บริษีท สุ่ ิทท่งศ์ โรผม์ ูอสเซ็ท า ารมี ซึง่มี ม.ร.่.ศศาิฑุาภา ่ร่รรณ เป็ท
รรรมรารลแรมีอ าทาาผงทาม ทีง้ทีท้ายส่าิรีร์ โผาายะ เป็ทรรรมรารลแรมีอ าทาาผงทามูผะลแร ถือหุรทใทบริษีท เอเ่อร์ูผทม์ า ารมี 
(มหาชท)  สมีส่่ ทรร อยผะ 12.38 มงีทีท้รารท ารายรารมงีรผา่่ถือ่า่เป็ทรายรารท่ีเร่ีย่โยงรที ทีง้ทีร้ายรารมงีรผา่่ไมรม าเทิทราร
เสทอตอ่ที่ประชมุคณะรรรมรารูผะคณะรรรมรารตร่าสอบ เพื่ออทมุตีิรายรารรแรยืมเงิทาารบคุคผท่ีเร่ีย่โยงรที ูผะมีราร
รายงาทตอ่คณะรรรมรารูผะคณะรรรมรารตร่าสอบทรุครีง้ใทรารประชมุเมื่อรีบรองงบรารเงิท ูตท่ีง้ทีร้ายรารมงีรผา่่ยงีมิไมร
ม าเทิทรารเพื่อค าท่ณขทามรายรารตามเรณฑ์รารไมร รีบค่ามช่่ยเหผอืทางรารเงิทมงีทีท้ าึงท าเสทอขอทมุตีเิร่ืองมงีรผา่่ใทท่ี
ประชมุครีง้ที่ 5/2564 ใท่ทีท่ี 10 สงิหาคม 2564 โมยที่ประชมุคณะรรรมรารูผะคณะรรรมรารตร่าสอบ มีมติอทมุตีเิร่ืองรารรีบ
ค่ามช่่ ยเหผอืทางรารเงิทาาร บริษีท สุ่ ิทท่งศ์ โรผม์ ูอสเซท็ า ารมี ใทผรีษณะตี๋่ สญีญาใชร เงิท่งเงิทรแรา าท่ท 16 ผราทบาท 
อตีรามอรเบีย้รร อยผะ 7 ตอ่ปี มีระยะเ่ผารารรแรยืมเงิท 1 ปี (ทบีาารมีรารรแร เงิทใทครีงู้รร) อตีรามอรเบีย้ที่เริมขึท้า าท่ท 1.12 
ผราทบาท โมยใทมติที่ประชมุคณะรรรมรารโมยมอบอ าทาาใหรรรรมรารลแรามีรารเป็ทลแรมีอ าทาาเาราา ตอ่รองใทเร่ืองเร่ีย่รบี
เง่ือทไขตา่งๆ ร่มทีง้ผงทามใทเอรสารตา่งๆที่เร่ีย่ขรอง ูผะาารารค าท่ณขทามรายราร ณ ่ทีท่ีมีมติาะมีขทามรายรารคิมเป็ท
รร อยผะ 0.04 ของมแผคา่สทิทรีพย์สทุธิของบริษีท (มแผคา่สทิทรีพย์สทุธิของบริษีท ณ ่ทีท่ี 31 มีทาคม 2564 เทา่รบี 2,639.77ผราท
บาท) ซึง่ถือเป็ทรายรารขทามรผาง 
 รายรารมงีรผา่่ซึง่เริทร่า่รร อยผะ 0.03 ของมแผคา่สทิทรีพย์สทุธิของบริษีท ูตไ่มเ่ริทรร อยผะ 3.00 ของมแผคา่สทิทรีพย์
สทุธิ บริษีท าึงตรองเปิมเลยขรอมแผตอ่ตผามหผรีทรีพย์ูหง่ประเทศไทย ูผะ ขออทมุตีิรารเขราท ารายรารมงีรผา่่าารคณะรรรมราร
บริษีท ตามประราศคณะรรรมรารร ารบีตผามททุ ทา.21/2551 เร่ืองหผรีเรณฑ์รายรารท ารายรารเร่ีย่โยงรทีูผะประราศตผาม
หผรีทรีพย์ูหง่ประเทศไทย เร่ืองรารเปิมเลยขรอมแผูผะปฏิบตีิรารของบริษีทามทะเบยีทใทรายรารที่เร่ีย่โยงรที พ.ศ. 2546 
 

2. เงนิกู้ยมืระยะสัน้ จาก บริษัท บางนา แอส เซท็ จ ากดั จ านวน 17 ล้านบาท 
 บริษีทไมรมีรารรแรยืมเงิทระยะสีท้ าาร บริษีท บางทา ูอส เซ็ท า ารมี ซึง่มี ม.ร.่.ศศาิฑุาภา ่ร่รรณ ซึง่เป็ทถือหุรทใท
สมีส่่ ทรร อยผะ 99.17 ของททุามทะเบียทูผะเรียรช าระูผร่ของบริษีทลแรใหรค่ามช่่ยเหผอืทางรารเงิท  ทีง้ทีท้ายส่าิรีร์ โผาายะ 
เป็ทรรรมรารลแรมีอ าทาาผงทามูผะลแร ถือหุรทใทบริษีท เอเ่อร์ูผทม์ า ารมี (มหาชท)  สมีส่่ ทรร อยผะ 12.38 มงีทีท้รารท ารายราร
มงีรผา่่ถือ่า่เป็ทรายรารท่ีเร่ีย่โยงรที ทีง้ทีร้ายรารมงีรผา่่ไมรม าเทิทรารเสทอตอ่ที่ประชมุคณะรรรมรารูผะคณะรรรมราร
ตร่าสอบ เพื่ออทมุตีิรายรารรแรยมืเงิทาารบคุคผที่เร่ีย่โยงรที ูผะมีรารรายงาทตอ่คณะรรรมรารูผะคณะรรรมรารตร่าสอบทรุ



 

ครีง้ใทรารประชมุเมือ่รีบรองงบรารเงิท ูตท่ีง้ทีร้ายรารมงีรผา่่ยงีมิไมรม าเทิทรารเพื่อค าท่ณขทามรายรารตามเรณฑ์รารไมร รีบ
ค่ามช่่ ยเหผอืทางรารเงิทมงีทีท้ าึงท าเสทอขอทมุตีิเร่ืองมงีรผา่่ใทท่ีประชมุครีง้ที่ 5/2564 ใท่ทีท่ี 10 สงิหาคม 2564 โมยที่
ประชมุคณะรรรมรารูผะคณะรรรมรารตร่าสอบ มมีติอทมุตีิเร่ืองรารรีบค่ามช่่ ยเหผอืทางรารเงิทาาร บริษีท บางทา ูอส เซ็ท 
า ารมี ใทผรีษณะตี๋่ สญีญาใชร เงิท่งเงิทรแรา าท่ท 17 ผราทบาท อตีรามอรเบีย้รร อยผะ 7 ตอ่ปี มีระยะเ่ผารารรแรยืมเงิท 1 ปี (ทบีาาร
มีรารรแร เงิทใทครีงู้รร) อตีรามอรเบีย้ทีเ่ริมขึท้า าท่ท 1.19 ผราทบาท โมยใทมติที่ประชมุคณะรรรมรารโมยมอบอ าทาาใหร
รรรมรารลแรามีรารเป็ทลแรมีอ าทาาเาราา ตอ่รองใทเร่ืองเร่ีย่รบีเง่ือทไขตา่งๆ ร่มทีง้ผงทามใทเอรสารตา่งๆที่เร่ีย่ขรอง ูผะาาราร
ค าท่ณขทามรายราร ณ ่ทีท่ีมีมติาะมีขทามรายรารคมิเป็ทรร อยผะ 0.05 ของมแผคา่สทิทรีพย์สทุธิของบริษีท (มแผคา่สทิทรีพย์สทุธิ
ของบริษีท ณ ่ทีท่ี 31 มีทาคม 2564 เทา่รบี 2,639.77ผราทบาท) ซึง่ถือเป็ทรายรารขทามรผาง 

รายรารมงีรผา่่ซึง่เริทร่า่รร อยผะ 0.03 ของมแผคา่สทิทรีพย์สทุธิของบริษีท ูตไ่มเ่ริทรร อยผะ 3.00 ของมแผคา่สทิทรีพย์
สทุธิ บริษีท าึงตรองเปิมเลยขรอมแผตอ่ตผามหผรีทรีพย์ูหง่ประเทศไทย ูผะ ขออทมุตีิรารเขราท ารายรารมงีรผา่่าารคณะรรรมราร
บริษีท ตามประราศคณะรรรมรารร ารบีตผามททุ ทา.21/2551 เร่ืองหผรีเรณฑ์รายรารท ารายรารเร่ีย่โยงรทีูผะประราศตผาม
หผรีทรีพย์ูหง่ประเทศไทย เร่ืองรารเปิมเลยขรอมแผูผะปฏิบตีิรารของบริษีทามทะเบยีทใทรายรารที่เร่ีย่โยงรที พ.ศ. 2546 
 
 
 าึงเรียทมาเพื่อโปรมทราบ 
                               ขอูสมงค่ามทบีถือ    
                                                                 
 
                             (ทายส่าิรีร์ โผาายะ) 
                                                          ประธาทรรรมราร 


