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บริษัทซาฟารีเวิลด ์จาํกดั (มหาชน) 

บมจ. 0107537000351 

ที 132/2563  

วนัที  28 ตลุาคม 2563 

เรือง  แจง้มติทีประชมุคณะกรรมการบริษัทเกียวกบัการเขา้ทาํรายการทีเกียวโยงกนั  

เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 

  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

  ทีประชมุคณะกรรมการบริษัทซาฟารีเวิลด ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครงัที 14/2563 ประชุมเมอืวนัที 

28 ตุลาคม 2563 ไดม้ีมติอนุมัติการเขา้ทาํรายการทีเกียวโยงกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เรืองการรับความ

ช่วยเหลือทางการเงินจากกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทฯ ในวงเงินรวมไม่เกิน 200 ลา้นบาท เพือใชห้มุนเวียนใน

กิจการของกลุ่มบริษัท ซงึไดร้บัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของโรคไวรสัโควิด-19 และอนุมตัิการจ่ายค่าใชที้ดินของ

บริษัททีเกียวขอ้งกนัเป็นหลกัทรพัยค์าํประกนัหุน้กูข้องบริษัทภเูก็ตแฟนตาซี จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทย่อย”) ทีไดมี้การ

ขยายระยะเวลาครบกาํหนดไถ่ถอนออกไปอีก 1 ปี จากเดิมครบกาํหนดในปี 2563 เป็นครบกาํหนดในปี 2564 โดยมี

รายละเอียดการเขา้ทาํธุรกรรมดงักล่าว ปรากฎตามสารสนเทศรายการทีเกียวโยงกนัทีแนบมาพรอ้มกนันี 

จงึขอเรียนมาเพือโปรดทราบ  

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 (อาภา  ควิคชา) 

 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
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สารสนเทศรายการทเีกยีวโยงกัน ของบริษทัซาฟารีเวลิด ์จาํกัด (มหาชน)  

เรอืง  การรบัความชว่ยเหลือทางการเงนิจากกรรมการของบริษัทฯ  

 

ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทซาฟารีเวิลด ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครงัที 14/2563 เมือวนัที 28 ตลุาคม 2563 

ไดมี้มติอนมุตัใิหบ้รษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยกูย้ืมเงินจากนางสาวอมัพรศรี คิวคชา กรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทฯ และ/หรอืกูย้ืม

จากกรรมการและผูบ้รหิารอนืในกลุม่ตระกูลคิวคชา ซึงผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ เพือใชห้มนุเวียนในกิจการของกลุม่บรษัิท 

ภายในระยะเวลา 1 ปี นบัจากวนัที 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 ในวงเงินรวมไม่เกิน 200 ลา้นบาท กาํหนดอตัรา

ดอกเบียรอ้ยละ 7.00 ต่อปี เท่ากบัดอกเบียของหุน้กูมี้ประกนัทีบริษัทย่อยเสนอขายใหแ้ก่บุคคลอืน ทงันี ลกัษณะของการกูย้ืม

เงิน บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยจะทยอยรบัเงินกูต้ามความจาํเป็น โดยตลอดระยะเวลาการกูย้ืมจะมีวงเงินกูส้งูสดุไมเ่กิน 200 ลา้น

บาท และจะชาํระคืนเมอืสามารถจดัหาแหลง่เงินจากแหลง่อนืมาทดแทน และ/หรอืมีกระแสเงินสดเพียงพอทีจะชาํระหนีเงินตน้

ทงัจาํนวน และ/หรอืชาํระคืนบางสว่น 

การรบัความช่วยเหลือทางการเงินจากกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทฯ เขา้ข่ายเป็นการเขา้ทาํรายการทีเกียวโยง

กนั ประเภทการรบัความช่วยเหลอืทางการเงิน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุท ีทจ. 21/2551 เรอืงหลกัเกณฑใ์นการทาํ 

รายการทีเกียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรอืง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการ

ของบริษัทจดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทงัทีมีการแกไ้ขเพิมเติม) โดยมีขนาดรายการมากกว่า 1 ลา้น

บาท แตไ่ม่ถึง 20 ลา้นบาท บรษัิทฯ จึงขอแจง้รายละเอียดเกียวกบัการเขา้ทาํรายการ ดงันี 

1. วนั เดือน ปี ททีาํรายการ   วนัท ี1 ตลุาคม 2563 ถึงวนัที 30 กนัยายน 2564 

2. คู่สัญญาทีเกียวข้องและความสัมพันธก์ับบริษทัฯ 

ผูกู้ ้: บรษัิทซาฟารเีวิลด ์จาํกดั (มหาชน) (“บรษัิทจดทะเบียน”) และ/หรอื บรษัิทภเูก็ตแฟนตาซี จาํกดั 

(มหาชน) (“บรษัิทยอ่ย” ซงึถือหุน้รอ้ยละ 99.92) 

 ผูใ้หกู้ ้: นางสาวอมัพรศร ี คิวคชา และ/หรอืกรรมการและผูบ้ริหารในกลุม่ตระกลูควิคชา 

 (กรรมการและผูบ้รหิาร และผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิทฯ)  

3. ลักษณะโดยทวัไปของรายการ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตกลงกูย้ืมเงินจากกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทฯ โดยเป็นเงินกูย้ืมประเภทไม่มีหลกัทรพัย ์       

คาํประกนั ภายในระยะเวลา 1 ปี นบัจากวนัท ี1 ตลุาคม 2563 ถึงวนัที 30 กนัยายน 2564 ผูกู้ส้ามารถชาํระคืนก่อนกาํหนด

ได ้ในอัตราดอกเบียรอ้ยละ 7.0 ต่อปี เท่ากับอัตราดอกเบียหุน้กู้มีประกันทีบริษัทย่อยไดอ้อกและขายให้แก่บุคคลอืน 

กาํหนดวงเงินกูย้ืมตลอดระยะเวลา 1 ปี บริษัทละไม่เกิน 100 ลา้นบาท รวมวงเงินกูย้ืมทงักลุ่มไม่เกิน 200 ลา้นบาท ทงันี 

จะมกีารทาํสญัญากูย้ืมเงินเป็นครงัตามงวดของการกูย้ืมเงิน  

การกูย้ืมเงินจากกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทฯ เป็นการแกปั้ญหาการขาดสภาพคลอ่งของกลุ่มบริษัทในภาวะฉุกเฉิน 

จากผลกระทบของการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ซึงภเูก็ตแฟนตาซี (บริษัทย่อย) ยงัคงตอ้งปิดกิจการชวัคราว เนืองจาก

สภาวเศรษฐกิจและการท่องเทียวของจังหวัดภูเก็ตยังไม่ฟืน  รายไดจ้ากการดาํเนินงานของบริษัทฯ เพียงแห่งเดียว ไม่

เพียงพอต่อรายจ่ายของทงักลุม่บริษัท ประกอบกบัการจะไดร้บัความช่วยเหลือทางการเงินจากหน่วยงานภาครฐั ซึงกาํหนด
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เป็นนโยบายทีจะให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่กิจการทีได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ยังคงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึง       

บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยจึงจาํเป็นตอ้งกูย้ืมจากกรรมการและผูบ้รหิาร เพอืใชห้มนุเวียนสภาพคลอ่งของกลุม่บรษัิท 

4. มูลค่ารวมของสงิตอบแทนและขนาดของรายการเกยีวโยง  

บริษัทฯ คาดว่าการขอรบัความช่วยเหลือทางการเงินจะเป็นจาํนวนเงินสงูสดุไม่เกิน 200,000,000 บาท ซึงสามารถจะ

ประมาณการมลูคา่สงูสดุของการทาํรายการไมเ่กิน 14,000,000 บาท โดยคาํนวณจากเงินกูส้งูสดุ 200,000,000 บาท คณู

ดว้ยดอกเบียรอ้ยละ 7.00 ต่อปี กาํหนดสมมติฐานระยะเวลาการกูย้ืม 365 วนั การเขา้ทาํรายการดงักลา่วจะมีขนาดเทา่กบั 

0.39 ของสินทรพัยท์ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ ซงึมีจาํนวนเท่ากบั 3,546,943,436บาท (อา้งอิงจากงบการเงินรวมสาํหรบั

งวดหกเดือน สนิสดุวนัที 30 มิถนุายน 2563) ขนาดของรายการมมีากกวา่รอ้ยละ 0.03 แตน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัย์

ทีมีตวัตนสุทธิของบริษัทฯ ซึงตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ กาํหนดใหบ้ริษัทฯ ขออนุมตัิคณะกรรมการ

บรษัิทและเปิดเผยสารสนเทศตอ่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
 

ทงันี เมือนบัรวมขนาดรายการรบัความช่วยเหลือทางการเงินจากกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทฯ ทีเกิดขึนในระยะเวลา 6 

เดือน ซึงมีขนาดรายการเท่ากับรอ้ยละ 0.14 ของสินทรพัยท์ีมีตวัตนสุทธิของบริษัทฯ ณ วนัทีเกิดรายการ จะมีขนาดของ

รายการเกียวโยงรวมเท่ากบัรอ้ยละ 0.53 ของสินทรพัยที์มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ ซึงมากกวา่รอ้ยละ 0.03 แตน่อ้ยกวา่รอ้ย

ละ 3 ของสนิทรพัยท์มีีตวัตนสทุธิของบรษัิทฯ จะตอ้งเปิดเผยสารสนเทศตอ่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 

5. กรรมการผู้มีส่วนได้เสียและ/หรอืกรรมการผู้เป็นบุคคลทีเกยีวโยงกนั  

ในการประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครงัท ี14/2563 เมอืวนัที 28 ตลุาคม 2563 ซงึมีวาระการพิจารณาการกูย้ืมเงินจากกรรมการ

และผูบ้ริหารของบริษัทฯ คือ นางสาวอัมพรศรี คิวคชา และ/หรือ กรรมการท่านอืนในกลุ่มตระกูลคิวคชา ดงันนั เพือใหเ้กิด

ความโปร่งใสในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการในกลุ่มตระกูลคิวคชาทุกคน คือ นางสาวอัมพรศรี คิวคชา นายผิน 

คิวคชา นางอาภา คิวคชา นายฤทธิ คิวคชา และนายอาํนาจ คิวคชา ซงึเป็นผูม้ีสว่นไดเ้สีย ไดอ้อกจากทีประชมุชวัคราวและ

มิไดอ้อกเสียงในวาระดงักลา่ว  
 

กรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุมและพิจารณาการเขา้ทาํรายการเกียวโยงดงักล่าว ประกอบดว้ย (1) นายณรงค ์จุลชาต (ประธาน

กรรมการ และกรรมการอิสระ) (2) นายสเุมธ สงัขศ์ิร ิ(กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ) (3) นายสมศกัด ิมนั

แดง (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) (4) นางเพ็ญศร ีชยัชชัวาล (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) และ (5) นาย

สมพาศ นิลพนัธ ์(กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน) (6) นายเดช นาํศิรกิลุ (กรรมการอิสระ

และประธานกรรมการบรหิารความเสยีง) 

6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกียวกับการเขา้ทาํรายการเกียวโยง  

คณะกรรมการ (โดยไม่รวมกรรมการผูม้ีสว่นไดเ้สีย) และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีความเห็นว่า การกูย้ืมเงิน

จากกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทฯ มีเหตผุลและความจาํเป็นทีจะตอ้งจดัหาแหลง่เงินมาใชเ้พือเป็นทนุหมนุเวียนใหม้ี

สภาพคลอ่งเป็นค่าใชจ่้ายต่างๆ ของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยในระหว่างทีไดร้บัผลกระทบจากวิกฤต Covid-19 ซงึกลุม่บรษัิทยงั

ไมส่ามารถจะจดัหาแหลง่เงินกูอื้นทจีะใชห้มนุเวียนในกิจการได ้ 
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คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติเห็นวา่การรบัความช่วยเหลือทางการเงินดงักล่าวเป็นรายการที

สมเหตสุมผล และเป็นประโยชนต์่อกลุม่บริษัท โดยไม่มีการถ่ายเทผลประโยชนร์ะหว่างบริษัทฯ กบับคุคลทีเกียวโยง จึงมี

มติอนมุตัิการรบัความช่วยเหลือทางการเงินจากกรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทฯ ตามทเีสนอขา้งตน้ 

7. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัท ทแีตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัท ตามทีระบุในขอ้ 6. 

-ไม่ม-ี  

 

 

 

( อาภา  ควิคชา ) 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
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สารสนเทศรายการทเีกยีวโยงกันของบรษิทั ซาฟารเีวลิด ์จาํกัด (มหาชน) 

เรอืง การจ่ายค่าใชท้ดีนิของบริษัทจังเกิลเวลิด ์จาํกัด และบริษัทเบิรด์เซอคัส จาํกดั (บรษัิททีเกยีวข้อง)  

เป็นหลกัทรพัยค์าํประกันหุ้นกูข้องบริษัท ภเูกต็แฟนตาซี จาํกัด (มหาชน) (บริษัทยอ่ย)  

 

ตามทีทีประชุมคณะกรรมการบริษัทซาฟารีเวิลด ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครงัที 6/2563 เมือวนัที 28 เมษายน 

2563 ไดม้ีมติอนมุติัใหบ้รษัิทภเูก็ตแฟนตาซี จาํกดั (มหาชน) (“บรษัิทยอ่ย”) จดัการประชมุผูถ้ือหุน้กูข้องหุน้กูค้รงัที 1/2563 ของ

หุน้กูมี้ประกนัของบรษัิทภเูก็ตแฟนตาซี จาํกดั (มหาชน) ครงัท ี5/2562 (PHUKET206A), ครงัท ี6/2562 (PHUKET207B) ในวนัที 

8 พฤษภาคม 2563 และหุ้นกู้มีประกันฯ ครงัที 1/2561 (PHUKET207A) และครังที 2/2562 (PHUKET208A) ในวันที 25 

พฤษภาคม 2563 เพือขอใหท้ีประชุมพิจารณาอนุมตัิการขยายวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กูท้งั 4 รุน่ ซึงมีวงเงินรวม 1,111 ลา้น

บาท ออกไปอีก 1 ปี เป็นครบกาํหนดไถ่ถอนในวนัท ี4 มิถนุายน 2564, วนัท ี24 กรกฎาคม 2564, วนัท ี6 กรกฎาคม 2564 และ

วนัท ี7 สงิหาคม 2564 ตามลาํดบั ซงึทีประชมุผูถ้ือหุน้กูท้งั 4 รุน่ดงักลา่วไดมี้มติอนมุตัิการขยายระยะเวลาครบกาํหนดไถ่ถอน

หุน้กูอ้อกไปอีก 1 ปีตามทเีสนอ  

ต่อมาทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครงัที 10/2563 เมือวนัที 29 กรกฎาคม 2563 ไดอ้นุมตัใิหบ้ริษัทย่อยจัดการ

ประชุมผูถื้อหุน้กู ้ เพือขอขยายระยะเวลาครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู้อีก 1 รุ่น คือ หุน้กูม้ีประกันของบริษัทภูเก็ตแฟนตาซี จาํกัด 

(มหาชน) ครงัที 4/2562 ครบกาํหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2563 (PHUKET20DA) ซึงมีวงเงินรวม 595.30 ลา้นบาท ออกไปอีก 1 ปี เป็น

ครบกาํหนดไถ่ถอนในวนัที 11 ธันวาคม 2564 โดยกาํหนดจดัการประชุมผูถื้อหุน้กูใ้นวนัที 26 สิงหาคม 2563 และทีประชุมผูถื้อ

หุน้กู ้PHUKET20DA ก็ไดม้ีมติอนมุตัติามทีเสนอ  

สรุปรายละเอียดของหุน้กูมี้ประกนัของบรษัิทภเูก็ตแฟนตาซี ทไีดร้บัการขยายระยะเวลาครบกาํหนดไถ่ถอนดงันี 

ชือหุน้กู ้ มลูค่าหุน้กู ้

(ลา้นบาท) 

วนัครบ 

กาํหนด 

ไถ่ถอนเดิม 

วนัครบ 

กาํหนด 

ไถ่ถอนใหม่ 

อตัราดอกเบยี 

นบัแตว่นัที 

ขยายอายหุุน้กู ้

หลกัทรพัยค์าํประกนั 

หุน้กูมี้ประกนัฯ 

ครงัท ี5/2562 

211.0 0 4 มิ.ย. 63 4 มิ.ย. 64 7.25% จดทะเบียนจํานองทีดินว่างเปล่า กรรมสิทธิของ

บริษัทจังเกิลเวิลด ์จาํกัด จาํนวน 71 โฉนด และ 2 

น.ส.3ก. เนือทรีวม 995-3-07 ไร ่ตงัอยู่ทีตาํบลหวัหวา้ 

อาํเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบรีุ มลูค่าตามราคา

ประเมินเท่ากบั 252.30 ลา้นบาท 

หุน้กูมี้ประกนัฯ 

ครงัท ี6/2562 

200.00 24 ก.ค. 63 24 ก.ค. 64 7.25% จดทะเบียนจํานองทีดินว่างเปล่า กรรมสิทธิของ

บริษัทจังเกิลเวิลด ์จาํกัด จาํนวน 58 โฉนด และ 2 

น.ส.3 ก. เนือทีรวม 804-0-25 ไร่ ตงัอยู่ทีตาํบลหัว

หวา้ อาํเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบุรี มลูค่าตาม

ราคาประเมินเท่ากบั 231.38 ลา้นบาท 

หุน้กูมี้ประกนัฯ 

ครงัท ี1/2561 

500.00 6 ก.ค. 63 6 ก.ค. 64 7.25% จดทะเบียนจํานองทีดินว่างเปล่า กรรมสิทธิของ

บริษัทจังเกิลเวิลด ์จาํกัด จาํนวน 22 โฉนด และ 2 
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ชือหุน้กู ้ มลูค่าหุน้กู ้

(ลา้นบาท) 

วนัครบ 

กาํหนด 

ไถ่ถอนเดิม 

วนัครบ 

กาํหนด 

ไถ่ถอนใหม่ 

อตัราดอกเบยี 

นบัแตว่นัที 

ขยายอายหุุน้กู ้

หลกัทรพัยค์าํประกนั 

น.ส.3 เนือทีรวม 979-3-65 ไร่ ตงัอยู่ทีตาํบลหัวหว้า 

อาํเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบรีุ มลูค่าตามราคา

ประเมินเท่ากบั 501.92 ลา้นบาท 

หุน้กูมี้ประกนัฯ 

ครงัท ี2/2562 

200.00 7 ส.ค. 63 7 ส.ค. 64 7.25% จดทะเบียนจํานองทีดินว่างเปล่า กรรมสิทธิของ

บรษัิทจงัเกิลเวิลด ์จาํกดั จาํนวน 6 โฉนด และ 9 น.ส.

3 ก. เนือทรีวม 104-0-97 ไร ่ตงัอยู่ทีตาํบลหนองโพรง 

อาํเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบรีุ มลูค่าตามราคา

ประเมินเท่ากบั 202.86 ลา้นบาท 

หุน้กูมี้ประกนัฯ 

ครงัท ี4/2562 

595.30 11 ธ.ค. 63 11 ธ.ค. 64 7.25% จดทะเบียนจํานองทีดินว่างเปล่า กรรมสิทธิของ

บริษัทเบิรด์เซอคัส จาํกัด จาํนวน 38 โฉนด เนือที

รวม 139-2-50.1 ไร่ ตงัอยู่ทีตาํบลหนองผึง อาํเภอ

สารภี จังหวัดเชียงใหม่ มูลค่าตามราคาประเมิน

เทา่กบั 600.39 ลา้นบาท 

 

หุน้กูม้ีประกนัของบริษัทภเูก็ตแฟนตาซีทงั 5 รุน่ขา้งตน้ คาํประกนัโดยทีดินกรรมสิทธิของบริษัทจงัเกิลเวิลด ์จาํกดั 

(“จงัเกิลเวิลด”์) และบริษัทเบิรด์เซอคสั จาํกดั (“เบิรด์เซอคสั”) ซึงเป็นบริษัททีเกียวขอ้งกนั เพราะมกีรรมการและกลุ่มผูถ้ือหุน้

รายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นกรรมการผูมี้อาํนาจและเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัททงัสอง การใชท้ีดินของบริษัทจงัเกิลเวิลด์

และบริษัทเบิรด์เซอคสั คาํประกนัการชาํระหนีหุน้กูข้องบริษัทยอ่ยนี บริษัทย่อยจะตอ้งจ่ายคา่ธรรมเนียมการใชห้ลกัทรพัยค์าํ

ประกนัใหแ้ก่ผูเ้ป็นเจา้ของกรรมสิทธิทดีิน ในอตัรารอ้ยละ 1.50 ของวงเงินคาํประกนั เป็นจาํนวนเงินรวม 24.63 ลา้นบาท  

นอกจากหุน้กูมี้ประกนัทีไดร้บัการขยายระยะเวลาครบกาํหนดชาํระคืนขา้งตน้แลว้ บรษัิทยอ่ยยงัไดอ้อกและเสนอขาย

ตวัแลกเงินและหุน้กูป้ระเภทไมด่อ้ยสทิธิ เพอืทดแทนตวัแลกเงินและหุน้กูฉ้บบัเดิมทคีรบกาํหนดไถ่ถอนในเดือนมกราคม 2563 

ถึงตลุาคม 2563 อีกจาํนวนรวม 195.00 ลา้นบาท และยงัมสีญัญากูย้ืมเงินจากบคุคลอนื (ไมใ่ช่บคุคลทเีกียวโยงกนั) เพอืทดแทน

สญัญากูย้ืมเงินฉบบัเดิมทีครบกาํหนดชาํระคืนจาํนวน 80 ลา้นบาท และกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินอีกจาํนวน 20 ลา้นบาท 

ซึงการออกตราสารหนีและการทาํสญัญากูย้ืมเงินดงักลา่ว ไดใ้ชที้ดินของบริษัทจงัเกิลเวิลด ์จาํกดั เป็นหลกัทรพัยค์าํประกนั 

บริษัทย่อยจึงตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการใชห้ลกัทรพัยค์าํประกันใหแ้ก่บริษัทจงัเกิลเวิลด ์ในอตัรารอ้ยละ 1.5 ของวงเงินคาํ

ประกนัหนดีงักลา่ว อีกจาํนวนรวม 4.43 ลา้นบาท 

รวมค่าธรรมเนียมการใชห้ลกัทรพัยค์าํประกนัทีบริษัทยอ่ยจะตอ้งจ่ายใหแ้ก่บริษัททีเกียวขอ้งกนั รวมทงัสนิ 29.06 

ลา้นบาท แบ่งเป็น ค่าธรรมเนียมของบริษัทจังเกิลเวิลดจ์าํนวน 20.13 ลา้นบาท และค่าธรรมเนียมของบริษัทเบิรด์เซอคสั 

จาํนวน 8.93 ลา้นบาท ตามรายละเอียดดงันี 
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ลาํดบั ชือหุน้กู/้ตวัแลกเงิน 
มลูคา่หนี วนัทอีอก 

ตราสารหนี 

วนัทคีรบ

กาํหนด 

ผูถื้อกรรมสิทธิทดีิน คา่คาํประกนั . % 

(ลา้นบาท) ทใีชค้าํประกนั (ลา้นบาท) 

1 หุน้กูมี้ประกนัฯ ครงัที /  166.00 -มิ.ย.-63 4 มิ.ย. 64 จงัเกิลเวลิด ์ 2.49 

2 หุน้กูมี้ประกนัฯ ครงัที /  491.00 -ก.ค.-63 6 ก.ค. 64 จงัเกิลเวิลด ์ 7.37 

3 หุน้กูมี้ประกนัฯ ครงัที /  200.00 -ก.ค.-63 24 ก.ค. 64 จงัเกิลเวลิด ์ 3.00 

4 หุน้กูมี้ประกนัฯ ครงัที /  190.00 -ส.ค.-63 7 ส.ค. 64 จงัเกิลเวลิด ์ 2.85 

5 หุน้กูมี้ประกนัฯ ครงัที /  595.30 -ธ.ค.-63 11 ธ.ค. 64 เบิรด์เซอคสั 8.93 

6 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ครงัที /  รุน่ที  40.00 31-ม.ค.-63 28-ม.ค.-64 จงัเกิลเวลิด ์ 0.60 

7 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ครงัที /  รุน่ที  10.00 7-พ.ค.-63 27-พ.ค.-64 จงัเกิลเวลิด ์ 0.15 

8 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ครงัที /  รุน่ที  10.00 29-พ.ค.-63 27-พ.ค.-64 จงัเกิลเวลิด ์ 0.15 

9 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ครงัที /  รุน่ที  20.00 18-มิ.ย.-63 27-พ.ค.-64 จงัเกิลเวิลด ์ 0.30 

10 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ครงัที /  รุน่ที  5.00 25-มิ.ย.-63 27-พ.ค.-64 จงัเกิลเวิลด ์ 0.08 

11 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ครงัที /  รุน่ที  20.00 18-มิ.ย.-63 16-มิ.ย.-65 จงัเกิลเวลิด ์ 0.30 

12 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ครงัที /  รุน่ที  20.00 9-ก.ค.-63 16-มิ.ย.-65 จงัเกิลเวิลด ์ 0.30 

13 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ครงัที /  รุน่ที  20.00 13-ส.ค.-63 27-พ.ค.-64 จงัเกิลเวิลด ์ 0.30 

14 ตวัแลกเงิน PHUKET  020120-01 10.00 2-ม.ค.-63 24-ก.ย.-63 จงัเกิลเวลิด ์ 0.15 

15 ตวัแลกเงิน PHUKET 090120-01 10.00 9-ม.ค.-63 1-ต.ค.-63 จงัเกิลเวลิด ์ 0.15 

16 ตวัแลกเงิน PHUKET 290120-01 10.00 29-ม.ค.-63 22-ต.ค.-63 จงัเกิลเวลิด ์ 0.15 

17 ตวัแลกเงิน PHUKET 160720-01 10.00 16-ก.ค.-63 25-มี.ค.-64 จงัเกิลเวิลด ์ 0.15 

18 ตวัแลกเงิน PHUKET 240920-01 10.00 24-ก.ย.-63 25-มี.ค.-64 จงัเกิลเวิลด ์ 0.15 

19 สญัญาเงินกูจ้ากสถาบนัการเงิน 20.00 27-ส.ค.-63 27-ก.ค.-65 จงัเกิลเวิลด ์ 0.30 

20 สญัญาเงินกูบุ้คคลอืน (ไม่เกียวโยง) 40.00 20-พ.ค.-63 20-พ.ค.-64 จงัเกิลเวลิด ์ 0.60 

21 สญัญาเงินกูบุ้คคลอืน (ไม่เกียวโยง) 30.00 20-ส.ค.-63 20-ส.ค.-64 จงัเกิลเวิลด ์ 0.45 

22 สญัญาเงินกูบุ้คคลอืน (ไม่เกียวโยง) 10.00 17-ส.ค.-63 17-ส.ค.-64 จงัเกิลเวิลด ์ 0.15 

 รวมภาระหนี/ภาระคาํประกัน 1,937.30  รวมค่าคาํประกันทังสิน 29.06 

 

รายการดงักลา่วถือเป็นรายการเกียวโยง ประเภทการรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบั

ตลาดทนุที ทจ. 21/2551 เรือง หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการทีเกียวโยงกนั ลงวนัที 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกัน พ.ศ. 

2546 ลงวนัที 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทงัทีไดม้ีการแกไ้ขเพิมเติม) คาํนวณขนาดรายการค่าธรรมเนียมการใชห้ลกัทรพัยค์าํ

ประกันจาํนวน 29.06 ลา้นบาท ไดเ้ท่ากบัรอ้ยละ 0.82 ของสินทรพัยท์ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ ซึงมีจาํนวนรวม 3,546,943,436 

บาท (อา้งอิงจากงบการเงินรวมสาํหรบังวดหกเดือน สนิสดุวนัที 30 มิถนุายน 2563) จัดเป็นรายการขนาดกลางทมีีมลูคา่มากกวา่

รอ้ยละ 0.03 แต่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท์ีมีตวัตนสุทธิของบริษัทฯ จึงตอ้งเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดงัน ี 
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1. วัน เดือน ปี ทีเกดิรายการ: มกราคม 2563 

2. คู่สัญญาทีเกียวข้อง 

ผูจ้่ายเงิน : บรษัิท ภเูก็ตแฟนตาซี จาํกดั (มหาชน)  

(บรษัิทยอ่ยทีบรษัิทฯ ถือหุน้รอ้ยละ 99.9) 

ผูร้บัเงิน : 1) บรษัิท จงัเกิลเวิลด ์จาํกดั (บรษัิททเีกียวขอ้ง) 

2) บรษัิท เบิรด์เซอคสั จาํกดั (บรษัิททเีกียวขอ้ง) 

ควมสมัพนัธก์บับรษัิทฯ: บรษัิทจงัเกิลเวิลด ์และบรษัิทเบิรด์เซอคสั เป็นบรษัิททเีกียวขอ้งกนักบับรษัิทฯ โดยมี

กรรมการและผูถื้อหุน้รว่มกนั เนอืงจากมีบคุคลในตระกูลควิคชาเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่และ

กรรมการผูม้ีอาํนาจในบรษัิททงัสอง 

3. ลักษณะโดยทวัไปของรายการ 

บรษัิทภเูก็ตแฟนตาซี จาํกดั (มหาชน) (บรษัิทยอ่ย) ไดข้ยายระยะเวลาครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กูมี้ประกนัของบรษัิทภเูก็ต

แฟนตาซี จาํกดั (มหาชน) ทีครบกาํหนดไถ่ถอนในเดือนมิถนุายน - ธันวาคม 2563 จาํนวน 5 รุน่ มลูค่ารวม 1,642.30 

ลา้นบาท ออกไปอีก 1 ปี  เป็นครบกาํหนดไถ่ถอนในวนัท ี4 มิถนุายน 2564, วนัท ี24 กรกฎาคม 2564, วนัท ี6 กรกฎาคม 

2564, วนัที 7 สิงหาคม 2564 และวนัที 11 ธันวาคม 2564 โดยไดร้บัอนุมตัิจากทีประชุมผูถื้อหุน้กูข้องบริษัทยอ่ย ครงัที 

1/2563 ตามรายละเอียดทีกลา่วขา้งตน้ ซึงหุน้กูท้งั 5 รุน่นีมีทีดินว่างเปลา่กรรมสิทธิของบริษัทจงัเกิลเวิลด ์จาํกดั และ

บรษัิทเบิรด์เซอคสั จาํกดั ซงึเป็นบรษัิททีเกียวขอ้งกนั เพราะมีกรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทฯ เป็นกรรมการผูม้ีอาํนาจ

และเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิทดงักลา่ว คาํประกนัการชาํระหนีหุน้กู ้ในการขยายระยะเวลาครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู้

ออกไปอีก 1 ปี สง่ผลผกูพนัต่อการใชท้ีดินเป็นหลกัทรพัยค์าํประกันดว้ย  บริษัทจงัเกิลเวิลดแ์ละบริษัทเบิรด์เซอคสั ซงึ

เป็นเจา้ของกรรมสิทธิทดีิน จึงขอเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมใชท้ดีินคาํประกนัในอตัรารอ้ยละ 1.50 ของวงเงินคาํประกนั เป็น

จาํนวนเงินรวม 24.63 ลา้นบาท  

นอกจากนี เนืองดว้ยการดาํเนินธุรกิจของบริษัทยอ่ยไดร้บัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 มาตงัแตต่น้ปี 

2563 จาํนวนนกัทอ่งเทียวลดลงอยา่งตอ่เนอืง และภเูก็ตแฟนตาซีตอ้งปิดกิจการชวัคราวมาตงัแตเ่ดือนมีนาคม 2563 ถึง

ปัจจุบนั อีกทงัโครงการคารน์ิวลัเมจิก ซงึเป็นแหลง่ท่องเทียวธีมปารค์แห่งใหม่ทีสรา้งขึนเพือเป็นจุดดึงดดูนกัท่องเทียว

ของกลุ่มบริษัท ก็ไม่สามารถเปิดใหบ้ริการไดต้ามกาํหนดในไตรมาสแรกของปี 2563 สง่ผลกระทบต่อการจดัหารายได้

และแผนการชาํระหนีหุน้กูแ้ละตวัแลกเงิน รวมถึงสญัญาเงินกูข้องบรษัิทยอ่ย ทคีรบกาํหนดไถ่ถอนในปี 2563 บรษัิทยอ่ย

จึงไดอ้อกและเสนอขายตวัแลกเงินและหุน้กูฉ้บบัใหม ่เพอืทดแทนฉบบัเดิมทยีงัไมส่ามารถจะไถ่ถอนไดต้ามกาํหนด เป็น

จาํนวนเงินรวม 195 ลา้นบาท  รวมถึงไดท้าํสญัญากูย้ืมเงินจากบคุคลอนืจาํนวน 6 ราย ซงึไมใ่ช่บคุคลทีเกียวโยงกนั อีก

จาํนวน  80 ลา้นบาท เพือทดแทนสญัญาเงินกูเ้ดิมทีครบกาํหนดตอ้งชาํระคืน และกู้ยืมเงิน Soft Loan จากสถาบนั

การเงินในประเทศแหง่หนงึ อีกจาํนวน 20 ลา้นบาท ตามนโยบายของธนาคารแหง่ประเทศไทยในการใหค้วามช่วยเหลือ

แก่ธุรกิจทีไดร้บัผลกระทบจากโรคโควิด-19 ซงึการออกตราสารหนีและการกูย้ืมเงินของบรษัิทยอ่ยนี ไดใ้ชท้ีดินของบรษัิท

จงัเกิลเวิลด ์จาํกดั ทีจงัหวดัปราจีนบรุี เป็นหลกัทรพัยค์าํประกนั บริษัทจงัเกิลเวิลดจึ์งขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใชที้ดิน

คาํประกนัในอตัรารอ้ยละ 1.50 ของวงเงินคาํประกนั อีกจาํนวนรวม 4.43 ลา้นบาท 
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ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทภเูก็ตแฟนตาซี ครงัที 13/2563 เมือวนัที 28 ตลุาคม 2563 ไดพิ้จารณาแลว้เห็นถึงความ

จาํเป็นในการทีบรษัิทยอ่ยจะตอ้งขยายระยะเวลาการชาํระคืนหนตีา่งๆ ออกไปอีกไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี โดยภาระหนีนนัตอ้งมี

ทีดินของบริษัทจังเกิลเวิลด์ และบริษัทเบิร ์ดเซอคัส ซึงเป็นบริษัททีเกียวข้องกัน คําประกันต่อไปอีก ทีประชุม

คณะกรรมการของบรษัิทยอ่ยจึงมีมติอนมุตัิ (กรรมการผูม้ีสว่นไดเ้สียไดอ้อกจากหอ้งประชมุและมิไดอ้อกเสยีงในวาระนี) 

การจ่ายค่าธรรมเนียมการใชห้ลกัทรพัยค์าํประกนัในอตัรารอ้ยละ 1.50 ของมลูค่าการคาํประกันตงัแต่เดือนมกราคม 

2563 เป็นจํานวนเงินรวม 29.06 ลา้นบาท ซึงเป็นอัตราใกลเ้คียงกับค่าธรรมเนียมการคาํประกันเงินกู้ยืมทีสถาบัน

การเงิน คิดคา่บรกิารกบับคุคล และ/หรอืนิติบคุคลทวัไป ในอตัรารอ้ยละ 1.50 - 2.50 ตอ่ปีของวงเงินคาํประกนั   

อนึง ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครงัที 14/2563 เมือวันที 28 ตุลาคม 2563 ได้พิจารณาและใหค้วามเห็นชอบ

(กรรมการผูม้ีสว่นไดเ้สียไดอ้อกจากหอ้งประชมุและมิไดอ้อกเสยีงในวาระนี)  การเขา้ทาํรายการทเีกียวโยงกนัของบริษัทยอ่ย 

ในการจ่ายคา่ธรรมเนียมการใชห้ลกัทรพัยค์าํประกนัใหแ้ก่บรษัิททีเกียวขอ้งตามมติของคณะกรรมการบริษัทยอ่ย ครงัที 

13/2563 เมอืวนัที 28 ตลุาคม 2563 ขา้งตน้  

 

4. มูลค่ารวมของสงิตอบแทน 

มลูค่ารายการ คือ เงินค่าใชห้ลกัทรพัยค์าํประกนัทีบริษัทย่อยจ่ายใหแ้ก่บริษัทจงัเกิลเวิลดแ์ละบริษัทเบิรด์เซอคสั ในอตัรา

รอ้ยละ 1.50 ของภาระการคาํประกนัหนีตวัแลกเงิน หุน้กู ้และสญัญากูย้ืมเงิน มลูค่ารวม 1,937.30 ลา้นบาท ซึงเทา่กบั 

29.06 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 0.82 ของสินทรพัยท์ีมีตวัตนสุทธิของบริษัทฯ ซึงมีจาํนวนเท่ากบั 3,546,943,436

บาท (อา้งอิงจากงบการเงินรวมสาํหรบังวดหกเดือน สินสุดวันที 30 มิถุนายน 2563) ขนาดของรายการจึงมากกว่า     

รอ้ยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ทีมีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึงตามประกาศคณะกรรมการตลาด

หลกัทรพัยฯ์ กาํหนดใหข้ออนมุตัิคณะกรรมการบรษัิทและเปิดเผยสารสนเทศตอ่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ทงันี เมือนบัรวมขนาดรายการจ่ายค่าใชห้ลกัทรพัยค์าํประกันทีเกิดขึนในระยะเวลา 6 เดือน ซึงบริษัทย่อยไดมี้การจ่าย

ค่าธรรมเนียมการคาํประกนัใหแ้ก่บริษัทจงัเกิลเวิลดแ์ละบริษัทเบิรด์เซอคสั เพือคาํประกนัหุน้กูจ้าํนวน 1,020 ลา้นบาท 

เป็นจาํนวน 15.30 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 0.48 ของสินทรพัยท์ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ ณ วนัทีเกิดรายการ จะมี

ขนาดของรายการเกียวโยงเทา่กบัรอ้ยละ 1.30 ของสินทรพัยท์ีมีตวัตนสทุธิของบรษัิทฯ ซงึขนาดของรายการมีมลูค่านอ้ย

กวา่รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์มีีตวัตนสทุธิ บรษัิทฯ จึงมีหนา้ทตีอ้งเปิดเผยสารสนเทศตอ่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

5. รายละเอียดของบุคคลทเีกียวโยง 

ผูถื้อหุน้และผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษัิทจงัเกิลเวิลด ์และบรษัิทเบิรด์เซอคสั เป็นกลุม่ควิคชา ซงึเป็นกรรมการและผูถ้ือหุน้

รายใหญ่ของบรษัิทฯ  โดยมีรายละเอียดดงันี 

5.1 รายละเอียดกรรมการและผู้มีอาํนาจควบคุมบรษัิทจังเกิลเวิลด ์จาํกัด  

บคุคลทีเกยีวโยงกนั ความสมัพนัธใ์นบรษัิทฯ ความสมัพนัธ ์

ในบรษัิท 

จงัเกิลเวิลด ์

ถือหุน้ใน 

จงัเกิลเวิลด ์

(หุน้)* 

สดัส่วน 

(%) 

นายผิน ควิคชา ประธานกรรมการบรหิาร กรรมการผูมี้อาํนาจ 51,200 20.38 

นายกิตติกร ควิคชา กรรมการผูมี้อาํนาจของบรษัิทยอ่ย กรรมการผูมี้อาํนาจ 40,000 15.92 
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บคุคลทีเกยีวโยงกนั ความสมัพนัธใ์นบรษัิทฯ ความสมัพนัธ ์

ในบรษัิท 

จงัเกิลเวิลด ์

ถือหุน้ใน 

จงัเกิลเวิลด ์

(หุน้)* 

สดัส่วน 

(%) 

นายฤทธิ  ควิคชา กรรมการ กรรมการผูมี้อาํนาจ 40,000 15.92 

นางอาภา ควิคชา กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - 15,000 5.97 

นายอาํนาจ ควิคชา กรรมการ - 15,000 5.97 

นายเดช ควิคชา กรรมการของบรษัิทยอ่ย - 15,000 5.97 

นายดวง ควิคชา เป็นบตุรผูบ้รหิารของบรษัิทฯ - 15,000 5.97 

นางสเุนตร ควิคชา กรรมการของบรษัิทยอ่ย - 12,000 4.78 

น.ส.อมัพรศร ี ควิคชา กรรมการ - 12,000 4.78 

นายสมหวงั ควิคชา กรรมการของบรษัิทยอ่ย - 12,000 4.78 

นายธนะ  ควิคชา กรรมการของบรษัิทยอ่ย - 12,000 4.78 

น.ส.โสภดิา ควิคชา เชดิชยั กรรมการของบรษัิทยอ่ย - 12,000 4.78 

รวม 251,200 100.00 

* ราคาพาร ์หุน้ละ ,  บาท โดยมีทนุจดทะเบียน , ,  บาท 

 

5.2 รายละเอียดกรรมการและผู้มีอาํนาจควบคุมบริษัทเบิรด์เซอคัส จาํกัด 

บคุคลทีเกยีวโยงกนั ความสมัพนัธใ์นบรษัิทฯ ความสมัพนัธ ์

ในบรษัิท 

เบิรด์เซอคสั 

ถือหุน้ใน 

เบิรด์เซอคสั

(หุน้)* 

สดัส่วน 

(%) 

นายผิน ควิคชา ประธานกรรมการบรหิาร กรรมการผูมี้อาํนาจ - - 

นายกิตติกร ควิคชา กรรมการผูมี้อาํนาจของบรษัิทยอ่ย - 16,000 20.0 

นางอาภา ควิคชา กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กรรมการผูมี้อาํนาจ - - 

นายอาํนาจ ควิคชา กรรมการ - 16,000 20.0 

นายเดช ควิคชา กรรมการของบรษัิทยอ่ย - 100 0.1 

นางสเุนตร ควิคชา กรรมการของบรษัิทยอ่ย กรรมการผูมี้อาํนาจ 100 0.1 

น.ส.อมัพรศร ี ควิคชา กรรมการ - 15,800 19.8 

นายสมหวงั ควิคชา กรรมการของบรษัิทยอ่ย - 16,000 20.0 

นายธนะ  ควิคชา กรรมการของบรษัิทยอ่ย - 16,000 20.0 

รวม 80,000 100.0 

* ราคาพาร ์หุน้ละ  บาท โดยมีทนุจดทะเบียน , ,  บาท 

6. กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย และ/หรอื กรรมการผู้เป็นบุคคลทเีกียวโยงกัน 

ในการประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครงัท ี14/2563 เมอืวนัที 28 ตลุาคม 2563 ซงึมีวาระการพิจารณาการจ่ายค่าธรรมเนียม

การใชห้ลกัทรพัยค์าํประกนัใหแ้ก่บริษัททีเกียวขอ้ง กรรมการผูมี้สว่นไดเ้สียตามรายนามต่อไปนี ไดอ้อกจากทีประชุม

ชวัคราวและมิไดอ้อกเสียงในวาระดงักลา่ว  
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กรรมการผู้มีสว่นได้เสีย ความสัมพนัธ ์

1. นายผิน คิวคชา กรรมการผูมี้อาํนาจของบรษัิทจงัเกิลเวิลด ์จาํกดั  และบรษัิทเบริด์เซอคสั จาํกดั 

2. นายฤทธิ คิวคชา กรรมการผูมี้อาํนาจของบรษัิทจงัเกิลเวิลด ์จาํกดั   

3. นางอาภา คิวคชา กรรมการผูมี้อาํนาจของบรษัิทเบริด์เซอคสั จาํกดั 

4. น.ส. อมัพรศร ีคิวคชา บตุรสาวของนายผิน คิวคชา 

5. นายอาํนาจ ควิคชา บตุรชายของนายผิน ควิคชา 

 
กรรมการผูเ้ขา้รว่มประชุมและพิจารณาการเขา้ทาํรายการเกียวโยงดงักลา่ว ประกอบดว้ย (1) นายณรงค ์จุลชาต (ประธาน

กรรมการ และกรรมการอิสระ) (2) นายสเุมธ สงัขศ์ิริ (กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ) (3) นายสมศกัด ิ

มนัแดง (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) (4) นางเพ็ญศรี ชยัชชัวาล (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) และ        

(5) นายสมพาศ นิลพันธ์ (กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) ( ) นายเดช นาํศิริกุล 

(กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสยีง) 

7. ความเห็นของคณะกรรมการเกียวกับการตกลงเข้าทาํรายการ 

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ไดพิ้จารณาแลว้ เห็นว่าการขยายระยะเวลาชาํระคืนหุน้กูม้ีประกัน

ของบริษัทย่อยออกไปอีก 1 ปี และการออกและขายตวัแลกเงินและหุน้กู ้และการกูย้ืมเงินจากบคุคลอืน มีจุดประสงค์

เพือจะขยายระยะเวลาการชาํระคืนหนีของบริษัทย่อยออกไปอีกไม่นอ้ยกว่า 1 ปี เพือใหส้อดคลอ้งกับแผนการจดัหา

แหลง่เงินของกลุม่บรษัิท และโดยทีบรษัิทฯ และบรษัิทย่อยไมม่ทีดีินเหลือทสีามารถจะใชเ้ป็นหลกัทรพัยค์าํประกนัหนีได ้

เพราะทีดินและสิงปลกูสรา้งทงัหมดติดภาระคาํประกันหนีใหแ้ก่สถาบันการเงินอยู่ จึงจาํเป็นตอ้งใชท้ีดินของบริษัท

จงัเกิลเวิลด ์จาํกดั และบรษัิทเบิรด์เซอคสั จาํกดั คาํประกนัการชาํระคืนหนี เพอืช่วยสรา้งความเชือมนัในการใหกู้ย้ืมเงิน

ของนกัลงทนุมากยิงขนึ ซงึเป็นประโยชนต์่อภเูก็ตแฟนตาซทีจีะสามารถขยายระยะเวลาการชาํระคืนหนอีอกไปได ้ อีกทงั

อัตราค่าธรรมเนียมการใช้หลักทรัพย์คาํประกันร้อยละ 1.50 ก็เป็นอัตราทีเหมาะสม ซึงเป็นอัตราเดียวกับอัตรา

คา่ธรรมเนียมการคาํประกนัเงินกูย้ืมของสถาบนัการเงินทีกาํหนดไวที้รอ้ยละ 1.50 – 2.50 ตอ่ปี  

8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอืกรรมการบริษัท ทแีตกต่างจากความเหน็ของคณะกรรมการ

บริษัท ตามทีระบุในขอ้ 7. 

-ไม่ม-ี  

 

 

 

 

( อาภา  ควิคชา ) 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 


