ลส 037/60
21 พฤศจิกายน 2560
เรื่ อง

การขยายเวลาการชาระเงินคืน กรณีบริ ษัท ทริ ปเปิ ล้ พี แอสเซท จากัด

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน) ขอแจ้ งเพิ่มเติมการขยายเวลาการชาระเงินคืน กรณีบริ ษัท ทริ ปเปิ ล้ พี แอสเซท จากัด
ตามเอกสารเลขที่ ลส 033/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ และผู้อนุมัติการทารายการ
ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 5 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
2. ผู้ให้ ความช่ วยเหลือและ ผู้รับความช่ วยเหลือทางการเงินดังนี ้
ผู้ให้ ความช่วยเหลือ : บริ ษัท คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน)
ผู้รับความช่วยเหลือ : บริ ษัท ทริ ปเปิ ล้ พี แอสเซท จากัด
ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท คาร์ มาร์ ท จากัด(มหาชน) และบริษัทย่อยของบริษัท คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน)
กับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัท ทริ ปเปิ ล้ พี แอสเซท จากัด : ไม่มีความเกี่ยวข้ องกัน
กรรมการบริษัท
นางสาวอุราภา เลาหพงศ์ชนะ และ
นางสาวชวพร เลาหพงศ์ชนะ
สัดส่วนการถือหุ้น
นางสาวอุราภา เลาหพงศ์ชนะ (33%)
นางสาวชวพร เลาหพงศ์ชนะ (33%)
นายปรี ชา เลาหพงศ์ชนะ
(34%)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็ นบริ ษัทกลุม่ โฮลดิ ้งเพื่อ
พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
3. ลักษณะรายการ
ให้ ก้ ยู ืมเงินแก่ บริ ษัท ทริ ปเปิ ล้ พี แอสเซท จากัด มูลค่า 50.00 ล้ านบาท (ห้ าสิบล้ านบาทถ้ วน) อัตราดอกเบี ้ย
ร้ อยละ 15 ต่อปี ระยะเวลาการกู้ยืมนาน 1 ปี โดยชาระคืนให้ เสร็ จสิ ้นภาย ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 โดยผ่อนชาระเงินต้ น
พร้ อมดอกเบี ้ยเป็ นรายงวด งวดละเดือน ในอัตราเดือนละไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท (สองล้ านบาทถ้ วน) โดยกาหนดชาระเงิน
ต้ นพร้ อมดอกเบี ้ยทุกวันที่ 18 ของทุก ๆ เดือน ผู้ก้ ไู ด้ จดทะเบียนจานองประกันเป็ นโฉนดที่ดินกรรมสิทธิ์ของผู้ก้ ู มีเนื ้อที่ทงหมด
ั้
7
ไร่ - งาน – ตารางวา พร้ อมด้ วยสิ่งปลูกสร้ างอาคารสานักงาน สูง 2 ชัน้ 1 หลัง เลขที่ 14/14 โฉนดที่ดินเลขที่ 2700 เลขที่ดิน 32
หน้ าสารวจ 595 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ราคาประเมินหลักประกัน 148.39 ล้ านบาท ผู้ประเมิน
ราคาหลักประกัน บริ ษัท กรุงสยามประเมินค่าทรัพย์สนิ จากัด เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ไม่มีการกาหนดผู้ค ้าประกัน กาหนด
ไถ่ถอนภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560
วันที่ 18 เมษายน 2560 ค้ างชาระเงินต้ น 18.00 ล้ านบาท และได้ ขอขยายเวลาการชาระคืนเงินต้ น ดังนี ้
ครัง้ ที่ 1 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 จากวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เป็ นวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
ครัง้ ที่ 2 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 จากวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เป็ นวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และเดือน
ตุลาคม – เดือนธันวาคม 2560 ผู้ก้ ชู าระเพียงดอกเบี ้ย กาหนดไถ่ถอนเมื่อผู้ก้ ชู าระหนี ้ตามสัญญาครบถ้ วน
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 คงค้ างเงินต้ น 18.00 ล้ านบาท
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4. ที่มาและ เหตุผลของการขยายระยะเวลาให้ ความช่ วยเหลือทางการเงิน
ที่มาของรายการผู้ก้ ไู ด้ แสดงความจานงขอขยายเวลาการชาระเงินคืน
เนื่องจากผู้ก้ ไู ด้ จดทะเบียนจานองประกันเป็ นโฉนดที่ดินกรรมสิทธิ์ของผู้ก้ ู มีเนื ้อที่ทงหมด
ั้
7 ไร่ – งาน – ตาราง
วา พร้ อมด้ วยสิง่ ปลูกสร้ างอาคารสานักงาน สูง 2 ชัน้ 1 หลัง เลขที่ 14/14 โฉนดที่ดินเลขที่ 2700 เลขที่ดิน 32 หน้ าสารวจ 595
ตาบลคลองหนึง่ อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ราคาประเมินหลักประกัน 148.39 ล้ านบาท ผู้ประเมินราคาหลักประกัน
บริ ษัท กรุงสยามประเมินค่าทรัพย์สนิ จากัด เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ไม่มีการกาหนดผู้ค ้าประกัน หลักทรัพย์ผ้ กู ้ มู ีมลู ค่าเกิน
กว่ามูลค่าเงินที่ได้ ก้ ยู ืม และอัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 15 ต่อปี
5. วัตถุประสงค์ การใช้ เงินของผู้รับความช่ วยเหลือทางการเงิน
เพื่อพัฒนาธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์เดิมต่อเนื่อง
6. ขัน้ ตอนการพิจารณาการขยายเวลาให้ ความช่ วยเหลือทางการเงิน
บริ ษัทฯ ได้ พิจารณาให้ ขยายเวลาเงินกู้ยืม 18.00 ล้ านบาท (สิบแปดล้ านบาทถ้ วน) อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 15.00
ต่อปี โดยมีการวางหลักประกันเป็ นโฉนดที่ดินกรรมสิทธิ์ของผู้ก้ ู (ตามข้ อ 3 ด้ านบน) แหล่งเงินทุนที่บริ ษัทฯ ใช้ ในการให้ ก้ ยู ืม มา
จากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
นโยบาย ขันตอนและหลั
้
กเกณฑ์การพิจารณาให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน
นโยบายบริ ษัทฯ เพื่อบริ หารกระแสเงินสดให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
ขันตอนและหลั
้
กเกณฑ์การพิจารณา ผู้ก้ แู สดงความจานงเพื่อขอขยายเวลาการชาระคืนเงิน บริ ษัทฯ พิจารณาว่ามีกระแส
เงินสดอยูแ่ ละหลักทรัพย์ที่นามาค ้าประกันมีมลู ค่าสูงกว่าจานวนเงินที่ให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน
ผู้มีอานาจอนุมตั กิ ารให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน คุณวิวฒ
ั น์ ทีฆคีรีกลุ ประธานกรรมการบริ ษัท ได้ เสนอให้
คณะกรรมการบริ ษัทอนุมตั ิ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
ปั จจัยพิจารณาความสามารถในการชาระหนี ้คืนของผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน เนื่องจากมีหลักประกันเกินมูลค่า
เงินที่ได้ รับความช่วยเหลือ และผู้ที่ได้ รับความช่วยเหลือ ก็มีรายได้ จากการประกอบการที่จะมาชาระหนี ้คืน
แนวทางในการบริ หารความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ ้นจากการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินและผลกระทบต่อ ฐานะการเงินของ
บริ ษัทฯ บริ ษัทฯ ได้ พิจารณาจากหลักทรัพย์ที่นามาเป็ นหลักประกันมีมลู ค่าสูงกว่าจานวนเงินที่ให้ ความช่วยเหลือ และผู้รับความ
ช่วยเหลือมีรายได้ จากการประกอบกิจการทางบริษัทผู้ให้ ความช่วยเหลือก็มีการประกอบกิจการอย่างต่อเนื่องจึงไม่มีความเสีย่ ง
และผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริ 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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