ลส 030/60
10 ตุลาคม 2560
เรื่ อง

การให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บคุ คลภายนอก ของบริ ษัท คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน)

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน) ขอแจ้ งมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริ ษัทดังนี ้ ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 มีมติให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บคุ คลภายนอก โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ และผู้อนุมัติการทารายการ
ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 4 ในวันที่ 18 กันยายน 2560
2. ผู้ให้ ความช่ วยเหลือและ ผู้รับความช่ วยเหลือทางการเงินดังนี ้
ผู้ให้ ก้ ู
: บริ ษัท คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน)
ผู้ก้ ทู ี่ 1 : บริ ษัท ลาร์ จ เอเชีย จากัด
2 : นายสมศักดิ์ ศิริลาภอนันต์
ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท คาร์ มาร์ ท จากัด(มหาชน) และบริษัทย่อยของบริษัท คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน)
กับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัท ลาร์ จ เอเชีย จากัด และนายสมศักดิ์ ศิริลาภอนันต์ : ไม่มีความเกี่ยวข้ องกัน
กรรมการบริษัท
นายสมศักดิ์ ศิริลาภอนันต์ และ
นางลภนาวดี ศิริลาภอนันต์
สัดส่วนการถือหุ้น
นายสมศักดิ์ ศิริลาภอนันต์ (50%)
นางลภนาวดี ศิริลาภอนันต์ (35%)
อื่นๆ
(15%)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
จาหน่ายอาหาร และเครื่ องดื่มทุกประเภท
3. ลักษณะรายการ
ให้ ก้ ูยืมเงินแก่ บริ ษัท ลาร์ จ เอเชีย จากัด และนายสมศักดิ์ ศิริลาภอนันต์ มูลค่า 40.00 ล้ านบาท (สี่สิบล้ าน
บาทถ้ วน) อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 15 ต่อปี ระยะเวลาการกู้ยมื นาน 3 ปี โดยชาระคืนให้ เสร็ จสิ ้นภาย ในวันที่ 19 กันยายน 2563 ผู้ก้ ู
ที่ 2 ได้ จดทะเบียนจานองประกันเป็ นโฉนดที่ดินกรรมสิทธิ์ของผู้ก้ ทู ี่ 2 มีเนื ้อที่ทงหมด
ั้
– ไร่ – งาน 42.2 ตารางวา พร้ อมด้ วยสิง่ ปลูก
สร้ างอาคาร 1 หลัง เลขที่ 1-3-5 โฉนดที่ดินเลขที่ 11189 เลขที่ดิน 554 หน้ าสารวจ 1150 ตาบลสัมพันธวงศ์ อาเภอสัมพันธวงศ์
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ราคาประเมินหลักประกัน 48.00 ล้ านบาท ผู้ประเมินราคาหลักประกัน บริ ษัท ศศิภกั ดิ์ จากัด เมื่อวันที่ 3
ตุลาคม 2560 ไม่มีการกาหนดผู้ค ้าประกัน
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4. เหตุผลและที่มาของรายการให้ ความช่ วยเหลือทางการเงิน
บริ ษัทฯ นาเงินทุนหมุนเวียนมาใช้ ในการลงทุน โดยอัตราผลตอบแทน เป็ น ดอกเบี ้ย และหลักทรัพย์ที่ผ้ ขู อรับ
ความช่วยเหลือมีมลู ค่า 48.00 ล้ านบาทเกินกว่ามูลค่าเงินที่ได้ รับความช่วยเหลือ
ที่มาของรายการ เพื่อนคุณวิวฒ
ั น์ ทีฆคีรีกลุ ประธานกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้แนะนามา และทางคุณวิวฒ
ั น์
ทีฆคีรีกลุ ก็พอรู้จกั ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน เนื่องจากทางผู้รับความช่วยเหลือมีความจาเป็ นทางการเงิน และนาหลักทรัพย์
มาค ้าประกัน ทางบริ ษัทฯ จึงให้ ความช่วยเหลือโดยคิดในอัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 15.00 ต่อปี
5. วัตถุประสงค์ การใช้ เงินของผู้รับความช่ วยเหลือทางการเงิน
เพื่อใช้ ในเงินทุนหมุนเวียนร้ านอาหาร
6. ขัน้ ตอนการพิจารณาการให้ ความช่ วยเหลือทางการเงิน
บริ ษัทฯ ได้ พิจารณาให้ ก้ ยู ืมเงิน 40.00 ล้ านบาท (สีส่ บิ ล้ านบาทถ้ วน ) อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 15.00 ต่อปี โดยมี
การวางหลักประกันเป็ นโฉนดที่ดนิ เนื ้อที่ – ไร่ – งาน 42.2 ตารางวาพร้ อมด้ วยสิง่ ปลูกสร้ างอาคาร 1 หลัง เลขที่ 1 - 3 - 5 แหล่ง
เงินทุนที่บริ ษัทฯ ใช้ ในการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินมาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัท
นโยบาย ขันตอนและหลั
้
กเกณฑ์การพิจารณาให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน
นโยบายบริ ษัทฯ เพื่อบริ หารกระแสเงินสดให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
ขันตอนและหลั
้
กเกณฑ์การพิจารณา มีผ้ จู านงยื่นหลักทรัพย์เพื่อขอความช่วยเหลือทางการเงิน บริ ษัทฯ พิจารณาว่ามี
กระแสเงินสดอยู่ และหลักทรัพย์ทนี่ ามาค ้าประกันมีมลู ค่าสูงกว่าจานวนเงินทีใ่ ห้ ความช่วยเหลือทางการเงิน
ผู้มีอานาจอนุมตั กิ ารให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน คุณวิวฒ
ั น์ ทีฆคีรีกลุ ประธานกรรมการบริ ษัท ได้ เสนอให้
คณะกรรมการบริ ษัทอนุมตั ิ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560
ปั จจัยพิจารณาความสามารถในการชาระหนี ้คืนของผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน เนื่องจากมีหลักประกันเกิน
มูลค่าเงินที่ได้ รับความช่วยเหลือ และผู้ที่ได้ รับความช่วยเหลือ ก็มีรายได้ จากการประกอบการเพียงพอที่จะมาชาระหนี ้คืน
แนวทางในการบริ หารความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ ้นจากการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินและผลกระทบต่อฐานะการเงิน
ของบริ ษัทฯ บริษัทฯ ได้ พิจารณาจากหลักทรัพย์ที่นามาเป็ นหลักประกันมีมลู ค่าสูงกว่าจานวนเงินที่ให้ ความช่วยเหลือ และผู้รับ
ความช่วยเหลือมีรายได้ จากการประกอบกิจการทางบริ ษัทผู้ให้ ความช่วยเหลือก็มีกระแสเงินสดและการประกอบกิจการที่ดีอย่าง
ต่อเนื่อง จึงไม่มคี วามเสีย่ งและผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริ ษัทฯ
7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการตกลงเข้ าทารายการ
คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว
ข้ างต้ น เป็ นการเข้ าทารายการที่เหมาะสมและเป็ นประโยชน์แก่บริ ษัทฯ เงื่อนไขในการเข้ าทารายการมีความเป็ นธรรม
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
.....................................................
(นางสาวสุวรรณี ธาราชีวิน)
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
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