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TLUXE/SET022-2560   
วนัท่ี 21 กรกฎำคม 2560 

 
เร่ือง ชีแ้จงควำมคืบหน้ำกำรตอ่อำยตุัว๋แลกเงินของ บมจ.เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป (ACAP)  

เลขที่ ACAP049/2017 และ ACAP053/2017 
เรียน   กรรมกำรและผู้จดักำร 

ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
อ้างถงึ 1. เอกสำรชีแ้จงควำมคืบหน้ำกำรตอ่อำยตุัว๋แลกเงินของ บมจ.เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป (ACAP)  

เลขที่ TLUXE/SET017-2560 ฉบบัลงวนัท่ี 21 มถินุำยน 2560 
2. เอกสำรชีแ้จงควำมคืบหน้ำกำรตอ่อำยตุัว๋แลกเงินของ บมจ.เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป (ACAP)  
เลขที่ TLUXE/SET019-2560 ฉบบัลงวนัท่ี 3 กรกฏำคม 2560 

 
บริษัทฯ ขอแจ้งสำรสนเทศตอ่ตลำดหลกัทรัพย์ฯ เก่ียวกบัแจ้งกำรตอ่อำยตุัว๋แลกเงินของ บมจ.เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป 

(ACAP) รำยละเอียดดงันี ้
 

1. วันเดือนปีที่มีมติ 
เมื่อวนัที่ 12 กรกฎำคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรครัง้ที่ 10/2560 ซึ่งมีอ ำนำจตำมที่คณะกรรมกำร

บริษัทมอบหมำยให้ ได้อนมุตัิต่ออำยตุัว๋แลกเงิน (เลขที่ ACAP049/2017) มลูค่ำ 200 ล้ำนบำท และ อนมุตัิต่ออำยตุัว๋แลกเงิน 
(เลขที่ ACAP053/2017) มลูคำ่ 130 ล้ำนบำท ออกไปอีก รายละเอียดดงันี ้

1) ตัว๋แลกเงิน เลขที่ ACAP049/2017 ครบก าหนดวนัที่ 21 กรกฎำคม 2560 อนมุตัิต่ออายอุอกไปอีก เมื่อต่อ
อายตุัว๋แลกเงินครัง้นีจ้ะไปครบก าหนดวนัท่ี 21 สงิหาคม 2560 อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5.87 ตอ่ปี (เทา่เดิม) 

2) ตัว๋แลกเงิน เลขที่ ACAP053/2017 ครบก าหนดวนัที่ 25 กรกฎำคม 2560 อนมุตัิต่ออายอุอกไปอีก เมื่อต่อ
อายตุัว๋แลกเงินครัง้นีจ้ะไปครบก าหนดวนัท่ี 25 สงิหาคม 2560 อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5.87 ตอ่ปี (เทา่เดิม) 

2. แหล่งเงนิทุนที่ใช้ เหตุผลและความจ าเป็น ผลกระทบต่อแผนการใช้เงนิตามแผนธุรกิจ 

แหลง่เงินทนุคือเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้  ซึ่งมีต้นทนุทางการเงินเป็นดอกเบีย้ร้อยละ 5.5 ต่อปี บริษัทอยู่ระหวา่ง

รอก าหนดการใช้เงินตามแผนการใช้เงินในโครงการไฟฟ้าพลงังานความร้อนใต้พิภพ ประมาณปลายเดือนสิงหาคม 2560 ซึ่ง

ลา่ช้าจากผลกระทบของแผ่นดินไหวบริเวณ Kumamoto ในช่วงปีที่ผา่นมา การตอ่อายตุัว๋เงินสง่ผลให้บริษัทได้รับดอกเบีย้จาก 

ACAP ร้อยละ 5.87 ตอ่ปี (เทา่เดิม) 

ปัจจุบนัโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใต้พิภพ จ านวน 2 ยนูิต อยู่ในระหว่างก่อสร้างฐานรากเพื่อติดตัง้เคร่ืองจกัร 

และคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม ซึ่งลา่ช้าจากก าหนดการเดิมในเดือนกรกฏาคม โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใต้พิภพ 

จ านวน 4 ยนูิต มีที่ดินและได้รับสิทธิบ่อน า้พรุ้อนแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างขอเลขทะเบียนเคร่ืองจกัร และอีก 4 ยนูิต ได้ท าสญัญาจะ

ซือ้จะขายที่ดินแล้ว สามารถรับรู้รายได้ประมาณเดือนธนัวาคม 
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3. ความสามารถในการช าระหนีค้ืนของผู้กู้ 

ACAP เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ประกอบกับ ACAP ไม่เคยมีประเด็นการผิดนดั

ช าระหนีม้าก่อน และที่ผา่นมา ACAP จ่ายดอกเบีย้ให้บริษัทตรงตามก าหนด (จ่ายดอกเบีย้ครัง้เดียว ณ วนัท่ีเวนคืนตัว๋แลกเงิน) 

ประกอบกบังบการเงิน ACAP ประจ าปี 2559 มีผลการด าเนินงานท่ีดีขึน้เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อน นอกจากนี ้การลงทนุในตัว๋

แลกเงินของ ACAP เป็นการลงทุนช่วงระยะเวลาสัน้ๆ จึงไม่น่ามีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส าคัญอันจะส่งผลกระทบต่อ

ความสามารถในการช าระหนีข้อง ACAP ความสามารถในการช าระหนี ้(DSCR Ratio) ของไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ดีขึน้จากสิน้ปี 

2559 ขณะที่อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นอยูใ่นระดบัเดียวกนักบัปีก่อน ดงัจะเห็นได้จากตาราง ซึ่งอตัราสว่นหนีส้นิตอ่

สว่นของผู้ ถือหุ้นอยูใ่นเกณฑ์ปกติของธุรกิจการเงิน นอกจากนี ้ACAP มีเงินให้กู้ยืมระยะสัน้สงูกวา่เงินกู้ยืมทัง้หมด ซึ่งแสดงให้

เห็นวา่มีความสามารถในการช าระหนีค้ืน  

 

ACAP 
 

ปี 2559 
ไตรมาสที่ 1

ปี 2560 

D/E Ratio = 3.53 3.54 

Debt Service Coverage Ratio (DSCR)   = 2.75 2.99 

 
ทัง้นี ้ถ้ามีความคืบหน้าใดๆ ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ตลาดหลกัทรัพย์ และนกัลงทนุทราบตอ่ไป 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงควำมนบัถือ 

 

 (นำยกิติพฒัน์ ชลวฒุิ) 
  ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

 
  

 


