ที่

SET-2561-018
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

เรื่ อง
เรี ยน

แจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 4/2561
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท ฟิ ลเตอร์ วิชั่น จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ขอแจ้ งมติที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครั ง้ ที่
4/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 โดยที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
1. การให้ ความช่ วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์ วิส จากัด
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ มีมติอนุมัติเงิ นกู้ยืมระหว่างบริ ษัทในเครื อ ระหว่างบริ ษัทฯ กับบริ ษัท เคที
เมดิคอล เซอร์ วิส จากัดซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ เป็ นจานวนเงินทังสิ
้ ้น 15,000,000.00 บาท ด้ วยอัตราดอกเบี ้ย
6.62% ต่อปี
(1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : เดือนพฤศจิกายน 2561
(2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้ อง
ผู้ให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน : บริ ษัท ฟิ ลเตอร์ วิชนั่ จากัด (มหาชน)
ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน : บริ ษัท เคที เมดิคอล เซอร์ วิส จากัด
(3) ลักษณะทั่วไปของรายการ
วงเงินกู้โดยตัว๋ สัญญาใช้ เงิน
ระยะเวลา
อัตราดอกเบี ้ย
การชาระเงิน
วัตถุประสงค์การกู้ยืมเงิน

:
:
:
:
:

15,000,000.00 บาท
ภายใน 1 ปี ขึ ้นอยู่กบั การเบิกจ่ายเงินกู้
6.62% ต่อปี
ชาระทังเงิ
้ นต้ นและดอกเบี ้ยเมื่อทวงถาม
เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียน

(4) ลักษณะความสัมพันธ์ และส่ วนได้ เสียของผู้ท่ เี กี่ยวโยงกัน
บริ ษัทฯ ถือหุ้นคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 70 ในบริ ษัท เคที เมดิคอล เซอร์ วิส จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อย
ของบริ ษัทฯ และมีรายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยง ดังนี ้

1/4

ผู้ถือหุ้นร่ วมกัน

สัดส่ วนการถือหุ้นใน
บมจ. ฟิ ลเตอร์ วิช่ นั บจก. เคที เมดิคอล เซอร์ วิส
18.39%
0.001%
0.36%
3.75%

นายวิจิตร เตชะเกษม
นายธีรภัทท์ สอนกลิ่น
กรรมการร่ วม

การดารงตาแหน่ ง
บมจ. ฟิ ลเตอร์ วิช่ นั บจก. เคที เมดิคอล เซอร์ วิส
นายวิจิตร เตชะเกษม
กรรมการ /
กรรมการ /
กรรมการผู้จดั การ กรรมการผู้จดั การ
นายธนพรรจน์ ตันติวฒ
ั นวิจิตร กรรมการ /
กรรมการ
ผู้จดั การทัว่ ไป

(5) ลักษณะของรายการ
รายการดังกล่าวเข้ าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทที่ 5
การให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยมีขนาดรายการเท่ากับ 15.99 ล้ านบาท ซึ่งมากกว่า 1
ล้ านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้ านบาท หรื อมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้ วแต่
จานวนใดจะสูงกว่า ทังนี
้ ้ 0.03% ของ NTA ของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เท่ากับ 0.15
ล้ านบาท และ 3% NTA เท่ากับ 15.31 ล้ านบาท ดังนัน้ ขนาดของรายการข้ างต้ น จึงต้ องขอ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท และเปิ ดเผยข้ อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่
ต้ องขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(6) การขออนุมัตกิ ารเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยง
กรรมการบริ ษัทที่มีสว่ นได้ เสีย : นายวิจิตร เตชะเกษมและนายธนพรรจน์ ตันติวฒ
ั นวิจิตร ได้
ออกจากห้ องประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง
(7) ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเข้ าทารายการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ได้ พิจารณาแล้ ว
เห็นว่า การเข้ าทารายการดังกล่าวคิดอัตราดอกเบี ้ยในอัตราเดียวกันกับต้ นทุนการจัดหาเงินของ
ผู้ให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน จึง มีความสมเหตุสมผลทัง้ ในด้ านการเพิ่ มประสิทธิ ภาพการ
บริ ห ารเงิ นทุนและการลดต้ น ทุน ทางการเงิ น รวมถึงความเสี่ ยงในการที่ ไ ม่ไ ด้ รั บเงิ น คืน ตาม
สัญญามีน้อย
(8) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่ างจากความเห็นของคณะกรรมการ
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2. การให้ ความช่ วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท เมดิคอล วิช่ นั จากัด
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ มีมติอนุมตั ิเงินกู้ยืมระหว่างบริ ษัทในเครื อ ระหว่างบริ ษัทฯ กับบริ ษัท เมดิคอล
วิชนั่ จากัดซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ เป็ นจานวนเงินทังสิ
้ ้น 15,000,000.00 บาท ด้ วยอัตราดอกเบี ้ย 6.62% ต่อปี
(1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : เดือนพฤศจิกายน 2561
(2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้ อง
ผู้ให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน : บริ ษัท ฟิ ลเตอร์ วิชนั่ จากัด (มหาชน)
ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน : บริ ษัท เมดิคอล วิชนั่ จากัด
(3) ลักษณะทั่วไปของรายการ
วงเงินกู้โดยตัว๋ สัญญาใช้ เงิน
ระยะเวลา
อัตราดอกเบี ้ย
การชาระเงิน
วัตถุประสงค์การกู้ยืมเงิน

:
:
:
:
:

15,000,000.00 บาท
ภายใน 1 ปี ขึ ้นอยู่กบั การเบิกจ่ายเงินกู้
6.62% ต่อปี
ชาระทังเงิ
้ นต้ นและดอกเบี ้ยเมื่อทวงถาม
เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียน

(4) ลักษณะความสัมพันธ์ และส่ วนได้ เสียของผู้ท่ เี กี่ยวโยงกัน
บริ ษัท เมดิคอล วิชนั่ จากัดเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ (โดยบริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 75)
และมีรายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยง ดังนี ้
ผู้ถือหุ้นร่ วมกัน
นายวิจิตร เตชะเกษม
นายธีรภัทท์ สอนกลิ่น
กรรมการร่ วม

สัดส่ วนการถือหุ้นใน
บมจ. ฟิ ลเตอร์ วิช่ นั บจก. เมดิคอล วิช่ นั
18.39%
4.15%
0.36%
0.86%

การดารงตาแหน่ ง
บมจ. ฟิ ลเตอร์ วิช่ นั บจก. เมดิคอล วิช่ นั
นายวิจิตร เตชะเกษม
กรรมการ /
กรรมการ /
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการผู้จดั การ
นายธนพรรจน์ ตันติวฒ
ั นวิจิตร กรรมการ /
กรรมการ
ผู้จดั การทัว่ ไป
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(5) ลักษณะของรายการ
รายการดังกล่าวเข้ าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทที่ 5
การให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยมีขนาดรายการเท่ากับ 15.99 ล้ านบาท ซึง่ มากกว่า 1 ล้ าน
บาท แต่น้อยกว่า 20 ล้ านบาท หรื อมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้ วแต่จานวนใด
จะสูงกว่า ทังนี
้ ้ 0.03% ของ NTA ของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เท่ากับ 0.15 ล้ านบาท
และ 3% NTA เท่ากับ 15.31 ล้ านบาท ดังนัน้ ขนาดของรายการข้ างต้ น จึงต้ องขออนุมตั ิจาก
คณะกรรมการบริ ษัท และเปิ ดเผยข้ อมูลต่อตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขอ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(6) การขออนุมัตกิ ารเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยง
กรรมการบริ ษัทที่มีส่วนได้ เสีย : นายวิจิตร เตชะเกษมและนายธนพรรจน์ ตันติวฒ
ั นวิจิตร ได้
ออกจากห้ องประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง
(7) ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเข้ าทารายการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ได้ พิจารณาแล้ ว
เห็นว่า การเข้ าทารายการดังกล่าวคิดอัตราดอกเบี ้ยในอัตราเดียวกันกับต้ นทุนการจัดหาเงินของ
ผู้ให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน จึง มีความสมเหตุสมผลทัง้ ในด้ านการเพิ่ มประสิทธิ ภาพการ
บริ ห ารเงิ นทุนและการลดต้ น ทุน ทางการเงิ น รวมถึงความเสี่ ยงในการที่ ไ ม่ไ ด้ รั บเงิ น คืน ตาม
สัญญามีน้อย
(8) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่ างจากความเห็นของคณะกรรมการ
ไม่มี
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(ดร.วิจิตร เตชะเกษม)
กรรมการผู้จดั การ
ผู้มีอานาจรายงานสารสนเทศ
เลขานุการบริ ษัท
โทร. 02-518-2722 ต่อ 649
โทรสาร. 02-518-2723
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