ที่ ปบ. 045 / 2563
วันที่ 14 สิงหาคม 2563
เรื่อง

รายงานขอมูลเงินกูยืมถึงกําหนดชําระ

เรียน

กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

บริษัท ริช เอเชีย คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานขอมูลเงินกูยืมถึงกําหนดชําระตามงบการเงิน
สําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และขอมูลความคืบหนาการจัดการหนี้สินดังกลาว ดังนี้
1. ภาระหนี้สินที่ถึงกําหนดชําระ
1) เจาหนี้ธนาคาร (หนี้ตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทมีภาระหนี้เงินตน คงเหลือ 537.75 ลานบาท และมีดอกเบี้ยคางจายที่มีตอธนาคาร
จํานวน 628.26 ลานบาท โดยในจํานวนนี้ไดรวมดอกเบี้ยผิดนัดชําระรอยละ 21.00 ตอป
เงินกูขางตนมีหลักประกันและการค้ําประกันโดยการจดทะเบียนจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง พรอมเครื่องจักรรวม
40 รายการ กรรมสิทธิ์ในนามบริษัท และจดทะเบียนจํานองที่ดินกรรมสิทธิ์ในนามบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง ค้ําประกัน โดย
กรรมการบริษัท 1 ทาน และบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง
2) เจาหนี้ธนาคาร (เงินกูยืมระยะสั้น)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทมีเงินกูยืมระยะสั้นประเภทตั๋วสัญญาใชเงินที่ถึงกําหนดชําระ 14 ลานบาท บริษัทมี
การผิดนัดชําระเงินกูยืมดังกลาว โดยมีอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชําระรอยละ 15.00 ตอป ซึ่งเปนดอกเบี้ยคางจายจํานวน 7.32 ลาน
บาท หนี้ตั๋วสัญญาใชเงินนี้มีหลักประกันโดยจดทะเบียนจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง กรรมสิทธิ์ในนามบริษัท และจดทะเบียน
จํานองที่ดินกรรมสิทธิ์ในนามกรรมการ และค้ําประกันโดยกรรมการบริษัท 1 ทาน
3) เจาหนี้หุนกู
บริษัทมีหนี้หุนกูประเภทไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน เปนหุนกูที่ครบกําหนดไถถอนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561
จํานวน 1,230 ลานบาท โดยหุนกูดังกลาวทั้งจํานวนผิดนัดชําระหนี้ เปนไปตามขอกําหนดสิทธิของหุนกู โดย ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2563 มียอดเงินตนคางชําระ รวม 1,230 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชําระ รอยละ 8.20-8.50 ตอป ดอกเบี้ยคาง
จายเปนจํานวน 356.12 ลานบาท
ทั้งนี้ วันที่ 23 สิงหาคม 2562 บริษัทไดชําระหนี้บางสวนแกเจาหนี้หุนกู โดยบริษัท ริช เอเชีย อินดัสทรี จํากัด ซึ่งเปน
บริษัทยอย ไดโอนที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางของบริษัทยอยมูลคา 550.00 ลานบาท เปนการชําระหนี้ใหแกเจาหนี้หุนกูแทนบริษัท
และเจาหนี้หุนกูไดโอนกรรมสิทธิ์ในหุนกูมูลคา 550.00 ลานบาท ใหกับบริษัท ริช เอเชีย อินดัสทรี จํากัด เขาสวมสิทธิความเปน
เจาหนี้แทนเจาหนี้หุนกูรายเดิม และในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 บริษัทยอย ไดโอนเครื่องจักรของบริษัทยอยมูลคา 55.00 ลาน
บาท เปนการชําระหนี้ใหแกเจาหนี้หุนกูแทนบริษัท และเจาหนี้หุนกูไดโอนกรรมสิทธิ์ในหุนกูมูลคา 55.00 ลานบาท ใหกับบริษัท
ริช เอเชีย อินดัสทรี จํากัด เขาสวมสิทธิความเปนเจาหนี้แทนเจาหนี้หุนกูรายเดิม ดวยเชนกัน
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ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 มูลคาเจาหนี้หุนกูลดลงจากงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 605.00 ลาน
บาท เนื่องจากจากบริษัทริช เอเชีย อินดัสทรี จํากัด (บริษัทยอย) ไดโอนกรรมสิท ธิ์ในที่ดิน สิ่ง ปลูกสราง และเครื่องจักร เพื่อ
ชําระหนี้หุนกูที่บริษัทมีตอผูถือหุนกูเดิม และบริษัทริช เอเชีย อินดัสทรี จํากัด (บริษัทยอย) ไดรับโอนสิทธิเรียกรองในหุนกูจากผู
ถือหุนกูเดิม
4) เจาหนี้ตั๋วแลกเงิน
บริษัทมีเจาหนี้ตั๋วแลกเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 คงเหลือเงินตน 125 ลานบาท โดยเปนตั๋วแลกเงินที่ถึงกําหนด
ครบกําหนดชําระแลวทั้งจํานวน บริษัทมีการผิดนัดชําระหนี้ดังกลาว โดยทําใหบริษัทตองรับรูอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชําระรอยละ
15.00 ตอป ซึ่งเปนดอกเบี้ยคางจายจํานวน 62.45 ลานบาท หนี้ตั๋วแลกเงินนี้มีการจํานําหุนของบริษัทรวม กรรมสิทธิ์ในนาม
บริษัทเปนหลักประกัน
2. ผลกระทบตอฐานะการเงิน / ผลการดําเนินงานของบริษัท
จากการผิดนัดชําระหนี้ดังกลาวขางตน สงผลกระทบตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท โดยบริษัท
ตองรับรูดอกเบี้ยผิดนัดชําระในสวนของเจาหนี้ธนาคาร เจาหนี้หุนกูและ เจาหนี้ตั๋วแลกเงิน สําหรับไตรมาส 2/2563 เปนจํานวน
104.81 ลานบาท บริษัทไดยื่นขอฟนฟูกิจการตอศาลลมละลายกลางเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 และในวันที่ 29 กรกฎาคม
2563 ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการของบริษัท ริช เอเชีย คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และตั้งบริษัท ริช เอเชีย คอร
ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เปนผูทาํ แผน ทั้งนี้บริษัทจะไดจัดทําแผนฟนฟูกิจการตามกฎหมายตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมเกียรติ วงศาโรจน)
กรรมการผูจัดการ
ในฐานะผูทําแผน
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