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เรือง
เรียน

ชี &แจงความคืบหน้ าการต่ออายุตวัZ แลกเงินของ บมจ.เอเชีย แคปปิ ตอล กรุ๊ป (ACAP) เลขที ACAP007/2017 (เพิมเติม)
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ขอแจ้ งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เกียวกับแจ้ งการต่ออายุตวัZ แลกเงินของ บมจ.เอเชีย แคปปิ ตอล กรุ๊ป
(ACAP) ตามทีมีการอนุมตั ิการลงทุนตัวZ แลกเงิน เมือวันที 17 กุมภาพันธ์ 2560 โดยอํานาจอนุมตั ิของประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
ซึงมีอํานาจตามทีคณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายให้ มูลค่า 30 ล้ านบาท ระยะเวลา 89 วัน ครบกําหนดของตัว" ในวันที 17
พฤษภาคม 2560 อัตราดอกเบี &ยร้ อยละ 5.50 ต่อปี โดยมีรายละเอียดการต่ออายุตวัZ แลกเงินดังนี &
1. วันเดือนปี ทีมีมติ
เมือวันที 17 พฤษภาคม 2560 ทีประชุมคณะกรรมการบริ หารครัง& ที 6/2560 ซึงมีอํานาจตามทีคณะกรรมการบริ ษัท
มอบหมายให้ ได้ มีมติอนุมตั ิต่ออายุตวั" แลกเงิน (เลขที ACAP007/2017) มูลค่า 30 ล้ านบาท ออกไปอีก 1 เดือน เดิมตัว" แลกเงิน
ครบกําหนดวันที 17 พฤษภาคม 2560 เมือต่ออายุตวั" แลกเงินครัง7 นีจ7 ะไปครบกําหนดวันที 19 มิถนุ ายน 2560 อัตราดอกเบี 7ย
ร้ อยละ 5.50 ต่อปี (เท่าเดิม)
2. แหล่ งเงินทุนทีใช้ เหตุผลและความจําเป็ น ผลกระทบต่ อแผนการใช้ เงินตามแผนธุรกิจ
แหล่งเงินทุนคือทีสภาพคล่องคงเหลือจากการดําเนินการของบริษัท ซึงนํามาลงทุนเพือให้ ได้ ผลตอบแทนทีดี จึงไม่
กระทบต่อแผนการใช้ เงิน โดยบริษัทต้ องบริ หารสภาพคล่องให้ ได้ รับผลตอบแทนทีดีในระยะสัน7 เพือรองรับการใช้ เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนในอนาคต การต่ออายุตวั" เงินส่งผลให้ บริษัทได้ รับดอกเบี 7ยจาก ACAP ร้ อยละ 5.50 ต่อปี (เท่าเดิม)
3. ความสามารถในการชําระหนีค& นื ของผู้ก้ ู
ACAP เป็ นบริ ษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ประกอบกับ ACAP ไม่เคยมีประเด็นการผิดนัด
ชําระหนี 7มาก่อน และทีผ่านมา ACAP จ่ายดอกเบี 7ยให้ บริษัทตรงตามกําหนด (จ่ายดอกเบี 7ยครัง7 เดียว ณ วันทีเวนคืนตัว" แลกเงิน)
ประกอบกับงบการเงิน ACAP ประจําปี 2559 มีผลการดําเนินงานทีดีขึ 7นเมือเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน นอกจากนี 7 การลงทุนในตัว"
แลกเงิ น ของ ACAP เป็ นการลงทุน ช่ ว งระยะเวลาสัน7 ๆ จึง ไม่ น่ า มีก ารเปลียนแปลงที มี นัย สํา คัญ อันจะส่ง ผลกระทบต่ อ
ความสามารถในการชําระหนี 7ของ ACAP ความสามารถในการชําระหนี 7 (DSCR Ratio) ของไตรมาสที 1 ปี 2560 ดีขนจากสิ
ึ7
7นปี
2559 ขณะทีอัตราส่วนหนี 7สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับเดียวกันกับปี ก่อน ดังจะเห็นได้ จากตาราง ซึงอัตราส่วนหนี 7สินต่อ
ส่ ว นของผู้ถื อ หุ้น อยู่ใ นเกณฑ์ ป กติ ข องธุ ร กิ จ การเงิ น นอกจากนี 7 ACAP มี สิ นทรั พ ย์ สูง กว่ า หนี ส7 ิ น ซึ งแสดงให้ เ ห็ น ว่ า มี
ความสามารถในการชําระหนี 7คืน
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D/E Ratio

ทังนี
7 7 ถ้ ามีความคืบหน้ าใดๆ ทางบริษัทฯ จะแจ้ งให้ ตลาดหลักทรัพย์ และนักลงทุนทราบต่อไป
จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตพิ ฒ
ั น์ ชลวุฒิ)
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด (มหาชน) เลขที 1768 อาคารไทยซัมมิท ชันที
& 24 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Thai Luxe Enterprises Public Co.,Ltd. No. 1768 Thai Summit Building, 24th Floor, New Phetchburi Road, Bang Kapi, Huai Khwang, Bangkok 10310

2

