SET เลขที่ 24/2561
30 เมษายน 2561
เรื่ อง การออกและเสนอขายตราสารหนี ้ระยะสัน้ และรายการเกี่ยวโยงกันประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน
เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงินของบริ ษัท อาดามัส อินคอร์
ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ขอแจ้ งมติคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 7/2561 เมื่อวันที่
27 เมษายน 2561 ที่สาํ คัญดังนี ้
1. อนุมตั ิวงเงินการออกและเสนอขายตัว๋ แลกเงิน (Bill of Exchange: B/E) หรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงิน (Promissory
Note: P/N) ระยะสัน้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ประเภทของตราสาร

ตัว๋ แลกเงิน (Bill of Exchange: B/E) หรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงิน (Promissory Note: P/N) ระยะ
สันชนิ
้ ดไม่มีประกัน

วัตถุประสงค์

เพื่อนําเงินไปชําระหนี ้เงินกู้ยืม ใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน และขยายธุรกิจ

วงเงิน

มูลค่าคงค้ างไม่เกิน 200 ล้ านบาท ณ ขณะใดขณะหนึง่ เมื่อมีการไถ่ถอนตัว๋ แลกเงิน หรื อตัว๋
สัญญาใช้ เงินระยะสันแล้
้ ว บริ ษัทฯ สามารถนํามูลค่าไถ่ถอนดังกล่าวกลับมาเสนอขายได้
ใหม่ โดยมูลค่าคงค้ างรวม ณ ขณะใด ขณะหนึง่ ต้ องไม่เกินจํานวนดังกล่าว

สกุลเงิน

สกุลเงินบาท

อัตราดอกเบีย้

ขึ ้นอยูก่ บั ภาวะตลาดในขณะที่ออก และเสนอขายในแต่ละคราว

อายุของตราสาร

สูงสุดไม่เกิน 270 วัน นับจากวันที่ออกตัว๋ แลกเงิน หรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงินระยะสันในแต่
้
ละครัง้
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การเสนอขาย

เสนอขายในคราวเดียว หรื อหลายคราว ในลักษณะหมุนเวียน โดยจะทําการเสนอขายตัว๋
แลกเงิ น หรื อตั๋วสัญญาใช้ เงินระยะสันให้
้ แก่ผ้ ูลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private Placement)
และ/หรื อ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรื อ ผู้ลงทุนที่มีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ* ในคราวเดียว หรื อหลายคราว ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
หรื อกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง

เงื่อนไขอื่นๆ

มอบอํานาจให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และ/หรื อ บุคคลที่คณะกรรมการกํ าหนดให้ มี
อํ า นาจในการกํ าหนดรายละเอีย ดเกี่ ยวกับ ตั๋วแลกเงิ น (Bill of Exchange: B/E) และตั๋ว
สัญญาใช้ เงิน (Promissory Note: P/N) ซึง่ รวมถึง อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตรา
ดอกเบี ้ย สิทธิ ในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย รวมถึงให้
อํานาจดําเนินการต่าง ๆ ที่จําเป็ นและสมควร

หมายเหตุ: *ผู้ลงทุนที่มีความสัมพันธ์ เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ ได้ แก่ บุคคลที่ความสัมพันธ์ เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ ในลักษณะที่เป็ นความสัมพันธ์
ทางด้ านธุรกิจ การลงทุน หรือการบริ หารและการจัดการของบริ ษัทฯ เช่น ลูกค้ า ผู้จําหน่ายวัตถุดิบ บุคคลที่จะเข้ ามาร่วมธุรกิจกับ
บริ ษัทฯ บริ ษัทในเครื อของบริ ษัทฯ (บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทย่อยในลําดับเดียวกัน หรื อบริ ษัทร่ วม) ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
ตั ้งแต่ร้อยละ 5 ขึน้ ไปของจํานวนหุ้นทั ้งหมด กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานของบริ ษัทฯ กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทในเครื อ
เป็ นต้ น

2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ มีมติอนุมัติให้ บริ ษัทฯ เข้ าทํารายการที่เกี่ ยวโยงกันประเภทการรั บ ความ
ช่วยเหลือทางการเงินจาก นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ ประธานกรรมการบริ ษัท วงเงินไม่เกิน 200 ล้ านบาท ใน
รู ปแบบตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ระยะเวลา 8 เดือน ครบกําหนดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 3 ต่อปี
เพื่อชําระเงินกู้ยืม
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

ลงชื่อ

_______________________________________
(นายมนต์ชยั อรวงศ์ไพศาล)
กรรมการบริ ษัท
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สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการรับความช่ วยเหลือทางการเงินของ
บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ขอแจ้ งมติคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 7/2561 เมื่อวันที่
27 เมษายน 2561 ซึง่ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ รับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
วันที่ 30 เมษายน 2561
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้ องและความสัมพันธ์ กับบริษัทจดทะเบียน
ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน
:
บริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
ผู้ให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน

:

นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ ประธานกรรมการ และรักษาการ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ซึง่ ถือหุ้นร้ อยละ 87.82

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
บริ ษัทฯ รับความช่วยเหลือทางการเงินจากนายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ ในรู ปแบบตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ไม่มี
หลักประกัน และชําระดอกเบี ้ยเมื่อครบกําหนดในวงเงินไม่เกิน 200 ล้ านบาท เพื่อวัตถุประสงค์ใช้ ในการชําระ
เงินกู้ยืม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
โดยในวันที่ 30 เมษายน 2561 บริ ษัทฯ ได้ ออกตัว๋ สัญญาใช้ เงินให้ แก่นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ แล้ วจํานวน
2 ฉบับ มีรายละเอียดดังนี ้
ลําดับ
รายการ

จํานวนเงินกู้ยมื
(บาท)

อัตราดอกเบีย้
(ร้ อยละต่ อปี )

วันครบกําหนด
ชําระ

ระยะเวลา
(วัน)

1

80,000,000.00

3.00

31/12/2561

245

2

16,000,000.00

3.00

31/12/2561

245

รวม

96,000,000.00
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4. มูลค่ ารวมของรายการ ขนาดของรายการ และเกณฑ์ ท่ ใี ช้ ในการกําหนดมูลค่ ารวมของรายการ
ขนาดรายการคํานวณจากดอกเบี ้ยจ่ายที่จะเกิดขึ ้นทังหมด
้
โดยคิดจากจํานวนเงินสูงสุด 200 ล้ านบาท
อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 3.00 ต่อปี ระยะเวลา 8 เดือน ขนาดรายการเท่ากับ 4.03 ล้ านบาท ซึ่งน้ อยกว่า 20 ล้ าน
บาท
บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่เปิ ดเผยข้ อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และขออนุมตั ิต่อคณะกรรมการ
บริ ษัท
5. การเข้ าร่ วมประชุมและการออกเสียงของกรรมการที่มีส่วนได้ เสีย
การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ในวาระการพิจารณาเรื่ อง
การรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยง นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ ซึ่งเป็ นกรรมการที่มีสว่ น
ได้ เสียไม่ได้ เข้ าร่วมประชุม และไม่ได้ ร่วมออกเสียงลงคะแนน
6. ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการทํารายการที่โยงกัน
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริ ษัท ครัง้ ที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า การ
เข้ าทํารายการดังกล่าวนัน้ สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัทฯ เนื่องจากอัตราดอกเบี ้ยที่บริ ษัทฯ ชําระ
ให้ แก่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกันในครัง้ นี ้ไม่สงู และมีเงื่อนไขการกู้ยืมอื่นที่ดีกว่าเงินกู้ที่บริ ษัทฯ จะได้ รับการเสนอจาก
สถาบันการเงิน
7. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อกรรมการของบริ ษัท ที่แตกต่ างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทตามข้ อ 6
-ไม่ม-ี
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

ลงชื่อ

_______________________________________
(นายมนต์ชยั อรวงศ์ไพศาล)
กรรมการบริ ษัท
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