ที่ :

FC2019/50

วันที่:

29 พฤษภาคม 2562

เรื่อง:

แจ้ งเรื่ องการขยายระยะเวลาการชาระคืนเงินกู้ยืมเงินจากบุคคลทีเ่ กี่ยวโยง

เรียน:

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้ วย: สารสนเทศเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาการชาระคืนเงินกู้ยืมระหว่าง บริ ษัท ฟูด้ แคปปิ ตอล จากัด
(มหาชน) กับ บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัท ฟู้ด แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ครัง้ ที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 29
พฤษภาคม 2562 เวลา 14:00 น. ณ ห้ องประชุมบริ ษัท ฟูด้ แคปปิ ตอล จากัด มหาชน ชันที
้ ่ 11 เลขที่ 18/8 อาคารฟิ โก้ เพลส
ถนนสขุมวิท 21แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร (อโศก) ได้ มีมติให้ ขอขยายระยะเวลาการชาระคืนวงเงิน
สินเชื่อระยะสันจากนายกฤษน์
้
ศรี ชวาลา จานวน 141 ล้ านบาท ที่จะครบกาหนดชาระในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ออกไป
อีกเป็ นระยะเวลา 30 วัน ซึง่ รายการดังกล่าวถือเป็ นรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (โปรดดูรายละเอียดในสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1)

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
สารสนเทศเกี่ยวกับ
การขยายระยะเวลาการชาระคืนเงินกู้ยมื ระหว่ าง บริษัท ฟู้ด แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) กับ บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562
ตามที่ประชุมคณะกรรมการของ บริ ษัท ฟูด้ แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ได้ มีมติ
อนุมตั ิให้ ขยายระยะเวลาการชาระคืนวงเงินสินเชื่อระยะสันจากนายกฤษน์
้
ศรี ชวาลา จานวน 141 ล้ านบาท ที่จะครบกาหนดชาระใน
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ออกไปอีกเป็ นระยะเวลา 30 วัน โดยรายการดังกล่าวถือเป็ นรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทการรับ
ความช่วยเหลือทางการเงินตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการ
ของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) และประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามรายละเอียดที่แจ้ งไว้ ตามประกาศ
เลขที่ FC2019/37 เรื่ อ งการกู้ยื ม เงิ น จากบุค คลที่ เ กี่ ย วโยง วัน ที่ 29 เมษายน 2562 ซึ่ง อ้ า งถึ ง มติ ค ณะกรรมการของ บริ ษั ท ฟู้ด
แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ดังมีรายละเอียด ดังนี ้
1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็ นวันที่ค่สู ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายลงนามร่ วมกันในบันทึกข้ อตกลงการให้ ความยินยอมในการขยาย
ระยะเวลาการชาระคืนวงเงินสินเชื่อระยะสันที
้ ่จะครบกาหนดชาระในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ออกไปอีกเป็ นระยะเวลา 30 วัน
2. ลักษณะโดยทั่วไป มูลค่ าของรายการและขนาดรายการ
บริ ษัทฯ ได้ รับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี ้
จานวนกู้ยมื ที่ขอ อัตราดอกเบีย้ ดอกเบีย้ ที่ต้อง ระยะเวลา วันที่ในบันทึกข้ อตกลง
รายนามผู้ให้ ความ
ขยายระยะเวลา
การขยายระยะเวลาเงิน
ช่ วยเหลือทางการเงิน
(ต่
อ
ปี
)
ช
าระ
(บาท)
(บาท)
กู้ยมื
นายกฤษณ์ ศรีชวาลา
141,000,000
10.00%
1,158,904
30 วัน
29 พฤษภาคม 2562
3. การคานวณขนาดรายการ
วันเดือนปี ที่เกิด
ขนาดรายการคิดเป็ น
รายละเอียด
รายการ
จานวน (บาท)
29 พฤษภาคม 2562 ขยายระยะเวลาการช าระคื น วงเงิ น สิ น เชื่ อ ระยะสัน้ (short-term loan)
1,158,904
ระหว่างบริ ษัทฯ กับ นายกฤษน์ ศรี ชวาลา ออกไปอีกเป็ นระยะเวลา 30 วัน
น สิน เชื่ อ ระยะสัน้ (short-term loan) จากนายกฤษน์ ศรี ช วาลา
29 เมษายน 2562 ขอวงเงิ
1,158,904
จานวน 141 ล้ านบาท
ขยายวงเงินสินเชื่อระยะสัน้ (short-term revolving credit) ที่บริ ษัทฯ ได้ รับ
12 เมษายน 2562 จากนายกฤษน์ ศรี ชวาลา จานวน 80 ล้ านบาท
5,440,000
รวม รายการที่เกิดขึ ้นในระหว่าง 6 เดือนที่ผา่ นมา

7,757,808

ซึ่งรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว ถือเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน กรณีที่บริ ษัทจดทะเบียนได้ รับความช่วยเหลือทาง
การเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน จึง ต้ องมีการคานวณมูลค่าของรายการจากดอกเบี ้ย และ/หรื อ ผลประโยชน์ที่บริ ษัทจดทะเบียน
จะต้ องจ่ายให้ แก่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกันที่เพิ่มขึ ้นจากการขยายระยะเวลาการชาระคืนเงินกู้ออกไปอีก 30 วัน โดยใช้ อตั ราดอกเบี ้ยเงิน
No. 18/8 Fico Place Building, 2nd Floor, Sukhumvit 21 Rd., Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110, Thailand

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1
กู้ยืมตามสัญญาในอัตราร้ อยละ 10.00 ซึง่ คิดเป็ นมูลค่าดอกเบี ้ยที่บริ ษัทฯ จะต้ องชาระเพิ่มขึ ้นจากการขยายระยะเวลาการชาระคืน
เท่ากับ1,158,904 บาท โดยมูลค่าขนาดรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน นี ้ เมื่อรวมกับรายการที่เกิดขึ ้น 6 เดือนก่อนหน้ าซึง่
เป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกับนายกฤษน์ ศรี ชวาลา จานวน 6,598,904 บาท จะทาให้ มลู ค่าขนาดรายการรวมทังสิ
้ ้นเท่ากับ 7,757,808
บาท ดังนัน้ เมื่อพิจารณาขนาดรายการภายใต้ ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการดังกล่าวถือเป็ นรายการขนาดกลาง ซึง่ มีมลู ค่า
ของรายการมากกว่า 1 ล้ านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้ านบาท (กรณีนี ้ จานวนเงิน 20 ล้ านบาท สูงกว่าเมื่อเทียบกับ 3% ของมูลค่า
สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ ณ.วันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งเท่ากับ 83.08 ล้ านบาท โดย 3% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิคิดเป็ น
2.49 ล้ านบาท) ดังนัน้ บริ ษัทฯ จะต้ องขออนุมตั ิการเข้ าทารายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ และเปิ ดเผยสารสนเทศการ
เข้ าทารายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. เงื่อนไขที่อาจมีผลกระทบต่ อสิทธิของผู้ถอื หุ้น
- ไม่มี –
5. กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้ เสียการทารายการนี ้
นายกฤษน์ ศรี ชวาลา เป็ นกรรมการบริ ษัทฯ ซึ่งถือเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ไม่มีสิทธิ เข้ าร่ วมประชุมและไม่มีสิทธิ ออกเสียงในที่
ประชุมสาหรับวาระนี ้
6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ ทาการขยายระยะเวลาการชาระคืนเงินกู้ระยะสันของรายการที
้
่เกี่ยวโยงกันตาม
รายละเอียดข้ างต้ น เนื่องจากการทารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลในเรื่ องเงื่อนไข การกาหนดอัตราดอกเบี ้ย ซึง่ เป็ นเงื่อนไข
เดิมตามรายการก่อนหน้ าและขยายระยะเวลาการชาระคืนออกไปอีก 30 วัน จนกว่าการบริ หารและการจัดสรรกระแสเงินสดใน
กิจการของบริ ษัทฯ จะเสร็ จเรี ยบร้ อย
7. ความเห็นที่แตกต่ างของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่ างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ
- ไม่มี –
8. วัตถุประสงค์
การขยายระยะเวลาเงินกู้ยืมระยะสันดั
้ งกล่าวเพื่อให้ บริ ษัทฯ มีเวลาเพียงพอที่จะจัดสรรกระแสเงินสดในกิจการ
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

