ที่ :

FC2019/32

วันที่:

12 เมษายน 2562

เรื่อง:

แจ้ งเรื่ องการกู้ยมื เงินจากบุคคลทีเ่ กี่ยวโยง และ การการเปลีย่ นแปลง CFO

เรียน:

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้ วย: สารสนเทศเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัท ฟู้ด แคปปิ ตอล จากัด )มหาชน( (“บริ ษัทฯ”) ครัง้ ที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 12
เมษายน 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้ องประชุม อาคารฟิ โก้ เพลส ชัน้ 11 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขต
วัฒนา กรุงเทพฯ ได้ มีมติการประชุมที่สาคัญดังนี ้
1. มีมติอนุมตั ิให้ ขยายวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนระยะสัน้ )Short-term revolving credit) จากนายกฤษน์ ศรี
ชวาลา จ านวน 80 ล้ า นบาท จากวงเงิ น เดิ ม 70 ล้ า นบาท เป็ น 150 ล้ า นบาท เพื่ อ ใช้ เ ป็ น เงิ น ทุน
หมุนเวียนของกิจการ ภายใต้ เงื่อนไขการกู้ยืมเดิม )โปรดดูรายละเอียดในสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1(
2. มีมติอนุมตั ิแต่งตัง้ ดร.นพดล มิ่งจินดา เข้ ารักษาการในตาแหน่งผู้รับผิดชอบสูงสุดของสายงานบัญชี
และการเงิน )CFO) ของบริ ษัทฯ แทนนางสายสุนี พานิชสงเคราะห์ โดยให้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 15 เมษายน
2562 เป็ นต้ นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นาย เอ สัจเดว์)

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

No. 18/8 Fico Place Building, 2nd Floor, Sukhumvit 21 Rd., Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110, Thailand

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1
สารสนเทศเกี่ยวกับการกู้ยมื เงินระหว่ าง บริษัท ฟู้ด แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) กับ บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
วันที่ 12 เมษายน 2562
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของ บริ ษัท ฟู้ด แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562
ได้ มีมติอนุมตั ิให้ ขยายวงเงินสินเชื่อระยะสัน้ (Short-term revolving credit) จากนายกฤษณ์ ศรี ชวาลา จากวงเงินเดิม 70 ล้ าน
บาท เป็ น 150 ล้ านบาท เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ ภายใต้ เงื่อนไขการกู้ยืมเดิม ซึ่งมีกาหนดชาระคืนแต่ละรอบ
ภายใน 12 เดือน โดยรายการดังกล่าวถือเป็ นรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงินตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนใน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (“ประกาศเรื่ องรายการที่เกี่ยวโยงกัน ”) และประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
12 เมษายน 2562
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้ อง
ผู้ก้ ู หรื อ ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน : บริ ษัท ฟูด้ แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ผู้ให้ ก้ ู หรื อ ผู้ให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน : บุคคลที่เกี่ยวโยงกันและความสัมพันธ์มีรายละเอียดดังนี ้
รายนามผู้ให้ ความช่ วยเหลือ ตาแหน่ งในบริษัทฯ ความสัมพันธ์ กับกรรมการ สัดส่ วนการถือหุ้นใน
ทางการเงิน
และผู้บริหาร
บริษัทฯ (ร้ อยละ)
1. นายกฤษณ์ ศรีชวาลา
กรรมการบริษัทฯ
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
7.99
3. ลักษณะโดยทั่วไป มูลค่ าของรายการและขนาดรายการ
บริ ษัทฯ ได้ รับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
รายนามผู้ให้ ความ จานวนเงินกู้ยมื อัตราดอกเบีย้ ดอกเบีย้ ที่ชาระ ระยะเวลา วันที่ในหนังสือ
ช่ วยเหลือทางการเงิน
(บาท)
(ต่ อปี )
(บาท)
สัญญาเงินกู้
1. นายกฤษณ์ ศรีชวาลา 80,000,000
6.80%
5,440,000 ภายใน 12 เดือน 12 เมษายน 2562
รวมทัง้ สิน้
80,000,000
5,440,000

รายการรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว ถือเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน กรณีที่บริ ษัทจดทะเบียนได้ รับความ
ช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน จึงคานวณมูลค่าของรายการจากดอกเบี ้ย และ/หรื อ ผลประโยชน์ที่
บริ ษัทจดทะเบียนจะต้ องจ่ายให้ แก่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งได้ แก่ ดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมตามสัญญาในอัตราร้ อยละ 6.80
ซึ่งคิดเป็ นมูลค่าดอกเบี ้ยที่บริ ษัทฯ จะต้ องชาระตลอดช่วงระยะเวลาที่ก้ ยู ืมเงินตามสัญญาจานวนทังสิ
้ ้น 5,440,000
บาท ดังนัน้ เมื่อพิจารณาขนาดรายการภายใต้ ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการดังกล่าวถือเป็ นรายการขนาด
กลาง ซึ่งมีมลู ค่าของรายการมากกว่า 1 ล้ านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้ านบาท (กรณีนี ้ จานวนเงิน 20 ล้ านบาท สูงกว่า
เมื่อเทียบกับ 3% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งเท่ากับ 15,972,143 บาท โดย 3% ของ
No. 18/8 Fico Place Building, 2nd Floor, Sukhumvit 21 Rd., Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110, Thailand

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิคิดเป็ น 479,164 บาท) ดังนัน้ บริ ษัทฯ จะต้ องขออนุมตั ิการเข้ าทารายการจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทฯ และเปิ ดเผยสารสนเทศการเข้ าทารายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. เงื่อนไขที่อาจมีผลกระทบต่ อสิทธิของผู้ถอื หุ้น
- ไม่มี 5. กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้ เสียการทารายการนี ้
นายอัครเดช ศรี ชวาลา และนายกฤษณ์ ศรี ชวาลา เป็ นกรรมการบริ ษัทฯ ซึ่งถือเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ไม่มีสิทธิเข้ า
ร่วมประชุมและไม่มีสทิ ธิออกเสียงในที่ประชุมสาหรับวาระนี ้
6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษัท ฯ มี ม ติ อ นุมัติเห็ นสมควรให้ บริ ษัทฯ เข้ า ท ารายการที่เกี่ ยวโยงกัน ตามรายละเอียดข้ างต้ น
เนื่องจากการทารายการดังกล่าว มีความสมเหตุสมผลในเรื่ องเงื่อนไขการกาหนดอัตราดอกเบี ้ยและระยะเวลาชาระ
คืน เนื่องจากบริ ษัทมีความจาเป็ นต้ องใช้ เงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการเพิ่มเติม แต่ไม่สามารถจัดหาเงินกู้ชนิดไม่มี
หลักประกันจากแหล่งอื่นได้ ในระยะเวลาอันสัน้ อีกทัง้ เงื่ อนไขการกาหนดอัตราดอกเบีย้ กับบุคคลที่เกี่ ยวโยงกัน
ดังกล่าวยังต่ากว่าอัตราดอกเบี ้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรี ยกเก็บจากลูกค้ ารายใหญ่ชนดี
ั ้ ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (อัตรา
MRR) ในตลาดการเงิน คณะกรรมการบริ ษัทฯจึงพิจารณาเห็นว่าการทารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและมี
เงื่อนไขเป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ
7. ความเห็นที่แตกต่ างของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่ างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ
- ไม่มี 8. วัตถุประสงค์
การกู้ยืมเงินดังกล่าวเพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นาย เอ สัจเดว์)

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

No. 18/8 Fico Place Building, 2nd Floor, Sukhumvit 21 Rd., Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110, Thailand

