ลส 021/60
12 พฤษภาคม 2560
เรื่ อง

รายงานความคืบหน้ าการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บคุ คลภายนอกของบริษัท คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน)

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน) รายงานความคืบหน้ าการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บคุ คลภายนอก ตาม
เอกสารที่ ลส 022/59 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 และเอกสารที่ ลส 041/59 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้
1. บริษัท ทริปเปิ ้ ล พี แอสเซท จากัด
ให้ ก้ ยู ืมเงินแก่ บริ ษัท ทริ ปเปิ ล้ พี แอสเซท จากัด มูลค่า 50.00 ล้ านบาท (ห้ าสิบล้ านบาทถ้ วน) อัตราดอกเบี ้ย
ร้ อยละ 15 ต่อปี ระยะเวลาการกู้ยืมนาน 1 ปี โดยชาระคืนให้ เสร็ จสิ ้นภาย ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 โดยผ่อนชาระเงินต้ น
พร้ อมดอกเบี ้ยเป็ นรายงวด งวดละเดือน ในอัตราเดือนละไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท (สองล้ านบาทถ้ วน) โดยกาหนดชาระเงิน
ต้ นพร้ อมดอกเบีย้ ทุกวันที่ 18 ของทุก ๆ เดือน และมูลค่า 5.00 ล้ านบาท (ห้ าล้ านบาทถ้ วน) อัตราดอกเบีย้ ร้ อยละ 15 ต่อปี
ระยะเวลาการกู้ยืมภายใน 1 ปี โดยชาระคืนให้ เสร็ จสิ ้นภาย ในวันที่ 13 ธันวาคม 2560 โดยผ่อนชาระเงินต้ นพร้ อมดอกเบี ้ยเป็ น
รายงวด งวดละเดือน ในอัตราเดือนละไม่น้อยกว่า 250,000 บาท (สองแสนห้ าหมื่นบาทถ้ วน) โดยกาหนดชาระเงิ นต้ นพร้ อม
ดอกเบี ้ยทุกวันที่ 13 ของทุก ๆ เดือน
1.1 การรับชาระคืนเงินกู้ 50.00 ล้ านบาท และดอกเบีย้
วันที่ 18 มิถนุ ายน – วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 รับชาระคืนเงินต้ น 8,000,000.00 บาท ดอกเบี ้ย 1,160,958.90 บาท
วันที่ 11 สิงหาคม 2559 คงเหลือเงินต้ น 42,000,000.00 บาท
วันที่ 18 สิงหาคม – วันที่ 18 ตุลาคม 2559 รับชาระคืนเงินต้ น 12,000,000.00 บาท ดอกเบี ้ย 1,488,082.19 บาท
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 คงเหลือเงินต้ น 30,000,000.00 บาท
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 – วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 รับชาระคืนเงินต้ น 8,000,000.00 บาท ดอกเบี ้ย
1,355,342.47 บาท
วันที่ 27 กุมพาพันธ์ 2560 คงเหลือเงินต้ น 22,000,000.00 บาท
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 17 เมษายน 2560 รับชาระคืนเงินต้ น 4,000,270.00 บาท ดอกเบี ้ย 516,164.38 บาท
วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 คงเหลือ 17,999,730.00 บาท
1.2 การรับชาระคืนเงินกู้ 5.00 ล้ านบาท และดอกเบีย้
วันที่ 13 ธันวาคม 2559 – วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 รับชาระคืนเงินต้ น 2,000,000.00 บาท ดอกเบี ้ย116,301.37 บาท
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 คงเหลือเงินต้ น 3,000,000.00 บาท
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 11 เมษายน 2560 รับชาระคืนเงินต้ น 2,000,000.00 บาท ดอกเบี ้ย 57,945.20 บาท
วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 คงเหลือเงินต้ น 1,000,000.00 บาท
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2. นางสาวฐิรภัสร์ นันต์ ทกูล
ให้ ก้ ยู ืมเงินแก่ นางสาวฐิ รภัสร์ นันต์ทกูล มูลค่า 25.00 ล้ านบาท (ยี่สบิ ห้ าล้ านบาทถ้ วน) อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ
15 ต่อปี ระยะเวลาการกู้ยืมนาน 3 ปี โดยชาระคืนให้ เสร็ จสิ ้นภาย ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 โดยผ่อนดอกเบี ้ยเป็ นรายงวด งวด
ละเดือน โดยกาหนดชาระดอกเบี ้ยทุกวันที่ 19 ของทุก ๆ เดือน
การรับชาระคืนเงินกู้และดอกเบีย้
วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 รับชาระดอกเบี ้ย 937,500.00 บาท (ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม – 18 สิงหาคม 2559)
วันที่ 17 ตุลาคม 2559 รับชาระดอกเบี ้ย 300,000.00 บาท (ระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม – 18 กันยายน 2559)
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 คงเหลือเงินต้ น 25,000,000.00 บาท และค้ างชาระดอกเบี ้ย 18,493.15 บาท
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 รับชาระดอกเบี ้ย 18,493.15 บาท
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 – วันที่ 14 มกราคม 2560 รับชาระดอกเบี ้ย 1,253,424.66 บาท (ระหว่างวันที่ 19
กันยายน 2559 – วันที่ 18 มกราคม 2560)
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 คงเหลือเงินต้ น 25,000,000.00 บาท และค้ างชาระดอกเบี ้ย 318,493.15 บาท
(ระหว่างวันที่ 19 มกราคม – 18 กุมภาพันธ์ 2560)
วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 คงเหลือเงินต้ น 25,000,000.00 บาท และค้ างชาระดอกเบี ้ย 406,164.38 บาท
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
.....................................................
(นางสาวสุวรรณี ธาราชีวิน)
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
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