
 

 
ที ่ever/list 007/2564 
 
          ่นัท่ี 10 สงิหาคม  2564 
 
เรียน รรรมรารูละผูราดัราร 
 ตลาดหลรัทรัพย์ูหง่ประเทศไทย 
เร่ือง ชี ู้ างขรอมลูเพิ่มเตมิเร่ืองรับค่ามช่่ยเหลอืทางรารเงินาารบคุคลที่เร่ีย่โยงรนั (เพิ่มเตมิตามสฟีรา) 
 
 ตามที่ปรารฏขรอมลูในงบรารเงินไตรมาส 1/2564  สิน้สดุ่นัท่ี 31 มีนาคม 2564 เร่ีย่รบัรายรารรูรยืมเงินท่ีเร่ีย่โยงรนั 
บริษัทขอชี ู้ ารงดงันี ้

1. เงนิกู้ยมืระยะสัน้ จาก บริษัท สุวนิทวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จ ากัด จ านวน 16 ล้านบาท 
 บริษัทไดรมีรารรูร ยืมเงินระยะสัน้ าาร บริษัท สุ่ินท่งศ์ โรลด์ ูอสเซ็ท า ารัด ซึ่งมี ม.ร.่.ศศิาุฑาภา ่ร่รรณ                
เป็นรรรมรารผูรมีอ านาาลงนาม ทัง้นีน้ายส่ิารัร์ โลาายะ เป็นรรรมรารผูรมีอ านาาลงนามูละผูร ถือหุรนในบริษัท เอเ่อร์ูลนด์ า ารดั 
(มหาชน)  สดัส่่ นรร อยละ 12.38 ดงันัน้รารท ารายรารดงัรลา่่ถือ่า่เป็นรายรารที่เร่ีย่โยงรนั ทัง้นีร้ายรารดงัรลา่่ไดรด าเนินราร
เสนอต่อที่ประชุมคณะรรรมรารูละคณะรรรมรารตร่าสอบ เพื่ออนุมตัิรายรารรูร ยืมเงินาารบุคคลที่เร่ีย่โยงรัน ูละมีราร
รายงานตอ่คณะรรรมรารูละคณะรรรมรารตร่าสอบทรุครัง้ในรารประชุมเมื่อรับรองงบรารเงิน ูต่ทัง้นีร้ายรารดงัรลา่่ยงัมิไดร
ด าเนินรารเพื่อค าน่ณขนาดรายรารตามเรณฑ์รารไดร รับค่ามช่่ยเหลือทางรารเงินดงันัน้ าึงน าเสนอขอนมุตัิเร่ืองดงัรลา่่ในที่
ประชมุครัง้ที่ 5/2564 ใน่นัท่ี 10 สงิหาคม 2564 โดยที่ประชมุคณะรรรมรารูละคณะรรรมรารตร่าสอบ มีมติอนมุตัิเร่ืองรารรับ
ค่ามช่่ยเหลอืทางรารเงินาาร บริษัท สุ่ ินท่งศ์ โรลด์ ูอสเซ็ท า ารดั โดยในมติที่ประชมุคณะรรรมรารมอบอ านาาใหรรรรมราร
ผูราดัรารเป็นผูรมีอ านาาเาราา ตอ่รองในเร่ืองเร่ีย่รบัเง่ือนไขตา่งๆ ร่มทัง้ลงนามในเอรสารตา่งๆที่เร่ีย่ขรอง ซึง่เขราขา่ยเป็นรายราร
ที่เร่ีย่โยงรนัตามประราศคณะรรรมรารร ารบัตลาดทนุ ทา.21/2551 เร่ืองหลรัเรณฑ์รารท ารายรารเร่ีย่โยงรนั ูละ ประราศ
ตลาดหลรัทรัพย์ูหง่ประเทศไทย เร่ืองรารเปิดเผยขรอมลููละปฎิบตัิรารของบริษัทาดทะเบียนในรายรารที่เร่ีย่โยงรนั พ.ศ. 2546
โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
1.  วัน เดือน ปี ที่เกดิรายการ 
 ่นัท่ี 10 รนัยายน 2563 (“่นัท่ีออรตั๋่ สญัญาใชร เงิน”) 
 
2.  ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงนิ: บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี ้

บริษัท สุ่ ินท่งศ์ โรลด์ ูอสเซ็ท า ารดั โดยมีหม่อมราช่งศ์ศศิาุฑาภา ่ร่รรณ ซึ่งเป็นรรรมรารบริษัท ดงันัน้รารท า
รายรารดงัรลา่่ ถือ่า่เป็นรายรารท่ีเร่ีย่โยงรนั 

 
3. ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงนิ 
 บริษัท เอเ่อร์ูลนด์ า ารดั (มหาชน) (“EVER”) 
 
4.  ลักษณะทั่วไปของรายการ  

EVER ไดร รับค่ามช่่ยเหลอืทางรารเงิน าาร บริษัท สุ่ ินท่งศ์ โรลด์ ูอสเซ็ท า ารดั เพื่อใชร เป็นเงินหมนุเ่ียนในริาราร  



 

 
5. มูลค่าของรายการ 

EVER รับเงินรูร ยืมูบบไม่มีหลรัประรันา าน่น 16,000,000 บาท (สิบหรลรานบาทถร ่น) โดยเงินรูร ยืมในรูปูบบตั๋่
สญัญาใชร เงินชนิดา่ายคืนเมื่อท่งถามมีดอรเบีย้ โดยคิดอตัราดอรเบีย้รร อยละ 7%ตอ่ไปมีรายละเอียดดงันี ้

รายการ วงเงนิกู้ยมื 
(บาท) 

ระยะเวลา 
(ปี) 

อัตรา
ดอกเบีย้ 

รวมดอกเบีย้จ่าย 
(บาท) 

ตั๋่ สญัญาใชร เงิน 16,000,000 1 7% 1,120,000 
หมายเหต ุ: ค าน่ณเฉพาะคา่ตอบูทนหรือผลประโยชน์ที่ตรองาา่ยใหรบคุคลที่เร่ีย่โยงรนัตลอดระยะเ่ลารับค่ามช่่ ยเหลือทางรารเงิน 

 
6.  ขนาดของรายการ 

รายรารดงัรลา่่เป็นรายรารรับค่ามช่่ยเหลือทางรารเงินโดยมีขนาดรายรารคิดเป็นรร อยละ 0.04 ของมลูค่าสินทรัพย์
สทุธิของบริษัทฯ (มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิของบริษัท ณ ่นัท่ี 31 มีนาคม 2564 เทา่รบั 2,639.77 ลรานบาท)   ซึ่งเรินร่่ารร อย
ละ 0.03 ของมูลค่าสินทรัพย์สทุธิของบริษัท ูต่ไม่เรินรร อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์สทุธิบริษัท ซึ่งถือเป็นรายราร
ขนาดรลาง าึงตรองเปิดเผยขรอมูลต่อตลาดหลรัทรัพย์ูห่งประเทศไทย ูละ ขออนุมตัิรารเขราท ารายรารดงัรล่า่าาร
คณะรรรมรารบริษัท ตามประราศคณะรรรมรารร ารบัตลาดทนุ ทา.21/2551 เร่ืองหลรัเรณฑ์รายรารท ารายรารเร่ีย่
โยงรันูละประราศตลาดหลรัทรัพย์ูห่งประเทศไทย เร่ืองรารเปิดเผยขรอมูลูละปฏิบตัิรารของบริษัทาดทะเบียนใน
รายรารท่ีเร่ีย่โยงรนั พ.ศ. 2546 

 
7.  บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน/ลักษณะส่วนได้เสีย  

บริษัท สุ่ินท่งศ์  โรลด์ ูอสเซ็ท า ารัด โดยมีหม่อมราช่งศ์ศศิาุฑาภา  ่ร่รรณ ซึ่ง เป็นรรรมรารบริษัท                              
โดยมี หม่อมราช่งศ์ศศิาุฑาภา ่ร่รรณ เป็นมารดาของนายส่ิาัรร์ โลาายะ ซึ่งเป็นประธานรรรมรารของบริษัท                       
เอเ่อร์ูลนด์ า ารดั(มหาชน)  ดงันัน้รารท ารายรารดงัรลา่่ ถือ่า่เป็นรายรารท่ีเร่ีย่โยงรนั 

 
8.  ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน  

คณะรรรมรารตร่าสอบูละคณะรรรมรารบริษัท ไดรพิาารณาถึงเหตุผลูละค่ามา าเป็นูลร่ าึงมีมติเห็น่่ารารรับ
ค่ามช่่ยเหลือทางรารเงินดงัรลา่่เป็นรายรารที่สมเหตสุมผลูละ าะเป็นประโยชน์ในรารเพิ่มศรัยภาพในรารเติบโต
ของบริษัทฯ  ใหรมีค่ามสามารถขยาย่งเงินหมนุเ่ียนในรารพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งอตัราดอรเบีย้ที่บริษัทรับค่าม
ช่่ยเหลือทางรารเงินในครัง้นีเ้ป็นอตัราดอรเบีย้ปรติในตลาดที่บริษัท ท ารบัสถาบนัรารเงินอื่น าึงมีมติเห็นชอบ ูละ
อนมุตัิรารรับค่ามช่่ยเหลอืทางรารเงินาาร บริษัท สุ่ ินท่งศ์ โรลด์ ูอสเซ็ท า ารดั า าน่น 16,000,000 บาท (สิบหร
ลรานบาทถร่น) ตามที่เสนอขรางตรน ทัง้นีค้ณะรรรมรารที่มีส่่นไดร เสียในรารตรลงเพื่อเขราท ารายรารที่เร่ีย่โยงขรางตรน
ไมไ่ดรลงมติใน่าระนี ้     

 
  9.  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

- ไมม่ี - 
 
 
 
 



 

2. เงนิกู้ยมืระยะสัน้ จาก บริษัท บางนา แอส เซท็ จ ากดั จ านวน 17 ล้านบาท 
 บริษัทไดรมีรารรูรยืมเงินระยะสัน้ าาร บริษัท บางนา ูอส เซ็ท า ารดั ซึง่มี ม.ร.่.ศศาิฑุาภา ่ร่รรณ ซึง่เป็นถือหุรนใน
สดัส่่ นรร อยละ 99.17 ของทนุาดทะเบียนูละเรียรช าระูลร่ของบริษัทผูรใหรค่ามช่่ยเหลอืทางรารเงิน  ทัง้นีน้ายส่าิรัร์ โลาายะ 
เป็นรรรมรารผูรมีอ านาาลงนามูละผูร ถือหุรนในบริษัท เอเ่อร์ูลนด์ า ารดั (มหาชน)  สดัส่่ นรร อยละ 12.38 ดงันัน้รารท ารายราร
ดงัรลา่่ถือ่า่เป็นรายรารท่ีเร่ีย่โยงรนั ทัง้นีร้ายรารดงัรลา่่ไดรด าเนินรารเสนอตอ่ที่ประชมุคณะรรรมรารูละคณะรรรมราร
ตร่าสอบ เพื่ออนมุตัิรายรารรูรยมืเงินาารบคุคลที่เร่ีย่โยงรนั ูละมีรารรายงานตอ่คณะรรรมรารูละคณะรรรมรารตร่าสอบทรุ
ครัง้ในรารประชมุเมือ่รับรองงบรารเงิน ูตท่ัง้นีร้ายรารดงัรลา่่ยงัมิไดรด าเนินรารเพื่อค าน่ณขนาดรายรารตามเรณฑ์รารไดร รับ
ค่ามช่่ ยเหลอืทางรารเงินดงันัน้ าึงน าเสนอขอนมุตัิเร่ืองดงัรลา่่ในท่ีประชมุครัง้ที่ 5/2564 ใน่นัท่ี 10 สงิหาคม 2564 โดยที่
ประชมุคณะรรรมรารูละคณะรรรมรารตร่าสอบ มมีติอนมุตัิเร่ืองรารรับค่ามช่่ ยเหลอืทางรารเงินาาร บริษัท บางนา ูอส เซ็ท 
า ารดั โดยในมติที่ประชมุคณะรรรมรารมอบอ านาาใหรรรรมรารผูราดัรารเป็นผูรมีอ านาาเาราา ตอ่รองในเร่ืองเร่ีย่รบัเง่ือนไขตา่งๆ 
ร่มทัง้ลงนามในเอรสารตา่งๆทีเ่ร่ีย่ขรอง ซึง่เขราขา่ยเป็นรายรารท่ีเร่ีย่โยงรนัตามประราศคณะรรรมรารร ารบัตลาดทนุ ทา.
21/2551 เร่ืองหลรัเรณฑ์รารท ารายรารเร่ีย่โยงรนั ูละ ประราศตลาดหลรัทรัพย์ูหง่ประเทศไทย เร่ืองรารเปิดเผยขรอมลููละ
ปฎิบตัิรารของบริษัทาดทะเบียนในรายรารท่ีเร่ีย่โยงรนั พ.ศ. 2546 โดยมีรายละเอยีดดงันี ้
 
1.  วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 
 ่นัท่ี 6 พฤศาิรายน 2563 ูละ ่นัท่ี 10 รมุภาพนัธ์ 2564 (“่นัท่ีออรตั๋่ สญัญาใชร เงิน”) 
 
2.  ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงนิ: บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี ้

บริษัท บางนา ูอสเซ็ท า ารดั โดยมีหมอ่มราช่งศ์ศศิาฑุาภา ่ร่รรณ ซึ่งเป็นผูร ถือหุรนรร อยละ 99.17 ของทนุาดทะเบียน
ูละเรียรช าระูลร่ของบริษัทผูรใหรค่ามช่่ยเหลอืทางรารเงิน ดงันัน้รารท ารายรารดงัรลา่่ ถือ่่าเป็นรายรารที่เร่ีย่โยง
รนั 

 
3. ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงนิ 
 บริษัท เอเ่อร์ูลนด์ า ารดั (มหาชน) (“EVER”) 
 
4.  ลักษณะทั่วไปของรายการ  

EVER ไดร รับค่ามช่่ยเหลอืทางรารเงิน าาร บริษัท บางนา ูอสเซ็ท า ารดั เพื่อใชร เป็นเงินหมนุเ่ียนในริาราร  
 
5. มูลค่าของรายการ 

EVER รับเงินรูร ยืมูบบไม่มีหลรัประรันา าน่น 17,000,000 บาท (สิบเา็ดลรานบาทถร ่น) โดยเงินรูร ยืมในรูปูบบตั๋่
สญัญาใชร เงินชนิดา่ายคืนเมื่อทางถาม มีดอรเบีย้ โดยคิดอตัราดอรเบีย้รร อยละ 7%ตอ่ไปมีรายละเอียดดงันี ้

รายการ วงเงนิกู้ยมื 
(บาท) 

ระยะเวลา 
(ปี) 

อัตรา
ดอกเบีย้ 

รวมดอกเบีย้จ่าย 
(บาท) 

ตั๋่ สญัญาใชร เงินใบที่ 1 12,000,000 1 7% 840,000 
ตั๋่ สญัญาใชร เงินใบที่ 2 5,000,000 1 7% 350,000 
รวม 17,000,000   1,190,000 
หมายเหต ุ: ค าน่ณเฉพาะคา่ตอบูทนหรือผลประโยชน์ที่ตรองาา่ยใหรบคุคลที่เร่ีย่โยงรนัตลอดระยะเ่ลารับค่ามช่่ ยเหลือทางรารเงิน 

 



 

 
6.  ขนาดของรายการ 

รายรารดงัรลา่่เป็นรายรารรับค่ามช่่ยเหลือทางรารเงินโดยมีขนาดรายรารคิดเป็นรร อยละ  0.05 ของมลูค่าสินทรัพย์
สทุธิของบริษัทฯ (มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิของบริษัท ณ ่นัท่ี 31 มีนาคม 2564 เทา่รบั 2,639.77 ลรานบาท)   ซึ่งเรินร่่ารร อย
ละ 0.03 ของมูลค่าสินทรัพย์สทุธิของบริษัท ูต่ไม่เรินรร อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์สทุธิบริษัท ซึ่งถือเป็นรายราร
ขนาดรลาง าึงตรองเปิดเผยขรอมูลต่อตลาดหลรัทรัพย์ูห่งประเทศไทย ูละ ขออนุมตัิรารเขราท ารายรารดงัรล่า่าาร
คณะรรรมรารบริษัท ตามประราศคณะรรรมรารร ารบัตลาดทนุ ทา.21/2551 เร่ืองหลรัเรณฑ์รายรารท ารายรารเร่ีย่
โยงรันูละประราศตลาดหลรัทรัพย์ูห่งประเทศไทย เร่ืองรารเปิดเผยขรอมูลูละปฏิบตัิรารของบริษัทาดทะเบียนใน
รายรารท่ีเร่ีย่โยงรนั พ.ศ. 2546 

 
7.  บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน/ลักษณะส่วนได้เสีย  

บริษัท บางนา ูอสเซ็ท า ารดั โดยมีหมอ่มราช่งศ์ศศิาฑุาภา ่ร่รรณ ซึ่งเป็นผูร ถือหุรนรร อยละ 99.17 ของทนุาดทะเบียน
ูละเรียรช าระูลร่ของบริษัทผูรใหร รับค่ามช่่ยเหลอืทางรารเงิน โดยมีหมอ่มราช่งศ์ศศิาฑุาภา ่ร่รรณ เป็นมารดาของ
นายส่ิารัร์ โลาายะ ซึ่งเป็นประธานรรรมรารของบริษัท เอเ่อร์ูลนด์ า ารดั(มหาชน)  ดงันัน้รารท ารายรารดงัรลา่่              
ถือ่า่เป็นรายรารท่ีเร่ีย่โยงรนั 

 
8.  ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน  

คณะรรรมรารตร่าสอบูละคณะรรรมรารบริษัท ไดรพิาารณาถึงเหตุผลูละค่ามา าเป็นูลร่ าึงมีมติเห็น่่ารารรับ
ค่ามช่่ยเหลือทางรารเงินดงัรลา่่เป็นรายรารที่สมเหตสุมผลูละ าะเป็นประโยชน์ในรารเพิ่มศรัยภาพในรารเติบโต
ของบริษัทฯ  ใหรมีค่ามสามารถขยาย่งเงินหมนุเ่ียนในรารพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งอตัราดอรเบีย้ที่บริษัทรับค่าม
ช่่ยเหลือทางรารเงินในครัง้นีเ้ป็นอตัราดอรเบีย้ปรติในตลาดที่บริษัท ท ารบัสถาบนัรารเงินอื่น าึงมีมติเห็นชอบ ูละ
อนมุตัิรารรับค่ามช่่ยเหลอืทางรารเงินาาร บริษัท บางนา ูอสเซ็ท า ารดั า าน่น 17,000,000 บาท (สิบเา็ดลรานบาท
ถร่น) ตามที่เสนอขรางตรน ทัง้นีค้ณะรรรมรารที่มีส่่ นไดร เสียในรารตรลงเพื่อเขราท ารายรารที่เร่ีย่โยงขรางตรนไม่ไดรลงมติ
ใน่าระนี ้     

 
  9.  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

- ไมม่ี - 
 
 
 าึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
                               ขอูสดงค่ามนบัถือ    
                                                                 
 
                             (นายส่าิรัร์  โลาายะ) 
                                                          ประธานรรรมราร 


