ที่ บง.006/2564
วันที่ 1 มีนาคม 2564
เรื่ อง รายการเกี่ยวโยงกันประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน (แก้ไข)
อนุมตั ิการต่ออายุกยู้ มื เงิน จานวน 60 ล้านบาท กับ นายบุณยสิ ทธิ์ โชควัฒนา
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ประชุ มคณะกรรมการ บริ ษทั แพนเอเซี ยฟุตแวร์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ” หรื อ
“PAF”) ครั้ งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 มีมติ อนุ มตั ิ ทารายการเกี่ ยวโยงกัน ประเภทการรั บความ
ช่วยเหลือทางการเงิน จากนายบุณยสิ ทธิ์ โชควัฒนา ตามที่บริ ษทั ฯ ได้ขออนุ มตั ิกยู้ ืมเงิ นจาก นายบุณยสิ ทธิ์
โชควัฒนา จานวน 100 ล้านบาท ระยะเวลาตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2555 และกาหนดชาระคืนเงิน
ต้นให้เสร็ จสิ้ นภายใน 1 ปี นั้น ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 บริ ษทั ฯ ได้ชาระคืนเงินกูย้ มื จานวน 40 ล้านบาท
โดยถอนจานองที่ ดิน ตาบลบางระกา บางพระครู อาเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรี อยุธยา จานวน 5
แปลง จึงทาให้มีจานวนเงินกูย้ ืมค้างชาระ 60 ล้านบาท เนื่องจาก บริ ษทั ฯ ยังมีความจาเป็ นต้องใช้เงินกู้ เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินการ จึงขออนุมตั ิต่ออายุเงินกูย้ มื จานวน 60 ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้
1. วัน เดือน ปี ทีเ่ กิดรายการ
2. คู่กรณีทเี่ กีย่ วข้ อง

:

1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ผูก้ ู้ : บริ ษทั แพนเอเซี ยฟุตแวร์ จากัด (มหาชน) [PAF]
ผูใ้ ห้กู้ : นายบุณยสิ ทธิ์ โชควัฒนา
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน : นายบุณยสิ ทธิ์ โชควัฒนา
เป็ นพี่ชายของนายบุญเกียรติ โชควัฒนา
รายชื่อคณะกรรมการ บริ ษทั แพนเอเซียฟุตแวร์ จากัด (มหาชน)
1.นายบุญเกียรติ
2.นายสมมาต
3.นายพยนต์
4.นายวิชิต

โชควัฒนา
ขุนเศษฐ
พันธ์ศรี
ประยูรวิวฒั น์

5.นายสุ รัตน์
6.นายศิริพงษ์
7.นายสุ จริ ต
8.พล.ต.ต. ภาณุ รัตน์
9. นายธนกร

วงศ์รัตนภัสสร
สมบัติศิริ
ปั จฉิมนันท์
มีเพียร
ตรี พลอักษร
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3. ลักษณะทัว่ ไปของรายการ
4. รายละเอียดของรายการ

: การรับความช่วยเหลือทางการเงิน

มูลค่าของรายการ
: กูย้ มื เงิน จานวน 60 ล้านบาท
ดอกเบี้ยจ่ายที่จะเกิดขึ้นภายในปี 2564 : 2,940,000.- บาท
อัตราดอกเบี้ย
: ร้อยละ 4.9 ต่อปี
กาหนดการคืนเงินต้นและดอกเบี้ย : กาหนดชาระเงินต้นเมื่อทวงถามหรื อชาระคืนก่อน
กาหนดได้ และ กาหนดชาระดอกเบี้ยเป็ นรายเดือน
หลักทรัพย์ค้ าประกัน
:
บริ ษ ทั ฯ นาที่ ดินจดจานองเป็ นประกันจานวน 30 แปลง คื อ ที่ ดินโฉนดเลขที่
18147,18149,18151,18152,18165,44,448,37,38,39,50,52,54,139,141,142,143- 149,157159,163- 166 เ ล ข ที่ ดิ น 81,74,74/ 164,79,80,395,1072,1074,1075,1077,63,44,61/ 289
,61,62,17,2,16,105,120,102,101,100,11,94,97,96/ 218,144,96,96/ 217,92,91,90,89,71
(ตามลาดับ) ตาบลบางระกา, บางพระครู อาเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรี อยุธยา เนื้ อ
ที่ดินรวม 235-3-45 ไร่ ประเมินทรัพย์สินโดย บริ ษทั โกร เอสทิเมชัน่ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั
ที่ได้รับความเห็นชอบจาก สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประเมินมูลค่า ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2555 รวมจานวน 122,750,000 บาท จดจานองเพื่อค้ า
ประกันการกูเ้ งินดังกล่าว
5. วัตถุประสงค์ ในการรับความช่ วยเหลือทางการเงิน : เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินการ
6. กรรมการทีม่ ีส่วนได้ เสี ยไม่ เข้ าร่ วมประชุ มและงดออกเสี ยง : นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
7. ความเห็นของกรรมการบริ ษัท : เห็ นสมควรอนุ มตั ิการทารายการ การทารายการดังกล่ าวมี
ความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์แก่บริ ษทั เพื่อใช้เป็ นทุนหมุนเวียนในการดาเนินงานของ
บริ ษทั ซึ่ งอัตราดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.9 ต่อปี ต่ากว่าอัตราดอกเบี้ยปกติในตลาดที่บริ ษทั กูย้ ืม
เงินกับสถาบันการเงินอื่น
8. ความเห็นของกรรมการตรวจสอบทีแ่ ตกต่ างจากความเห็นของกรรมการบริษัท : - ไม่มี –
9. ลักษณะและมูลค่ าของรายการ :
รายการดัง กล่ า วเข้า ข่ า ยรายการที่ เกี่ ย วโยงกันของบริ ษ ทั จดทะเบี ย น ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการ
ปฏิ บตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในรายการที่เกี่ ยวโยงกัน พ.ศ.2546 ประเภทรายการรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน มูลค่าของรายการรวม 2.94 ล้านบาท รายการดังกล่าวจึงเป็ นรายการเกี่ยว
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โยงขนาดกลาง (0.50% NTA) ซึ่ งมีมูลค่าของรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่นอ้ ยกว่า 20 ล้าน
บาท ซึ่ งต้องขออนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั และเปิ ดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทย
*ใช้ขอ้ มูลงบการเงินรวม สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

( นายสมมาต ขุนเศษฐ )
กรรมการผูจ้ ดั การ
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