
 

 
ที ่CIG 044/2560  

6  กนัยายน  2560  
 

เร่ือง สารสนเทศการให้ความชว่ยเหลอืทางการเงินแก่บริษัท ฟา้ขวญัทพิย์ จ ากดั 

เรียน  กรรมการและผู้จดัการ  
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 

เนื่องด้วยที่ประชมุคณะกรรมการบริหาร บริษัท ซี ไอ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “CIG”) มีมติอนมุตัใิห้
ความชว่ยเหลอืทางการเงินแก่ บริษัท ฟา้ขวญัทิพย์ จ ากดั ซึง่ด าเนินธุรกิจในกลุม่พลงังาน มีผลติภณัฑ์หลกัคือ เอทานอล มี
ลกัษณะที่เก่ียวข้องกนัระหวา่งบริษัทฯ คือเป็นบริษัทอื่นที่บริษัทยอ่ย (บริษัท ซ.ีไอ.จี (ประเทศไทย) จ ากดั) เข้าไปลงทนุ โดยมี
สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท ดงันี ้

ที่ รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน (%) 

1. บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากดั 30,000,000 29.67 

2. บริษัท ฮาโนวคิ (ประเทศไทย) จ ากดั 30,000,000 29.67 

3. นายธนบดี จินวฒันาภรณ์ 15,000,000 14.84 

4. น.ส.อญัอนงค์ ประเสริฐกิตตกิลุ 10,000,000 9.89 

5. นายสนุทร เดน่ธรรม 6,000,000 5.94 

6. นายศรีสวุฒัน์ เอี่ยมเจริญ 5,000,000 4.95 

7. นางชตุิมา บวัค า 4,000,000 3.96 

8. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย 1,100,000 1.09 

 รวมทัง้สิน้ 101,100,000 100.00 

ตามรายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้

1. วนัเดือนปี ที่เกิดรายการ ตัง้แตว่นัท่ี 29 กรกฎาคม 2559 จนถึงปัจจบุนั 

2. คูก่รณีที่เก่ียวข้อง 
ผู้ให้กู้   :  บริษัท ซี ไอ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
ผู้กู้         :   บริษัท ฟา้ขวญัทิพย์ จ ากดั 
ความสมัพนัธ์กบับริษัท  :  เป็นบริษัทอื่นที่บริษัทยอ่ยเข้าลงทนุ 
ความสมัพนัธ์กบัผู้บริหาร  : ไมม่ี  



 

3. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 
ประเภทของรายการ :  ขนาดของรายการอยูร่ะหวา่ง 1 ล้านบาท กบั 20 ล้านบาท หรือ  

   0.03%NTA กบั 3%NTA แล้วแตจ่ านวนใดจะสงูกวา่ 
เกณฑ์ทีใ่ช้ในการพิจารณา  :  ใช้เกณฑ์มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิ 
ขนาดรายการ             :   2.33 % ของสนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ (งบการเงิน ณ 30 มิถนุายน 2560) 

    สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิเทา่กบั 772.40 ล้านบาท 

4. รายละเอียดของรายการ 
ลกัษณะของการให้ความช่วยเหลอื  : เงินกู้ยืมระยะสัน้ 
มลูคา่ของการให้ความชว่ยเหลอื     : 18 ล้านบาท (รายละเอยีดตามข้อ 7) 
อตัราดอกเบีย้   : 15% ตอ่ปี 
ระยะเวลากู้ยมื   : 1 ปี 
หลกัประกนั    :  ไมม่ ี

5. เหตผุลและที่มาของรายการให้ความช่วยเหลอืทางการเงิน 
เหตผุลและที่มาของรายการ  : เนื่องจากบริษัท ฟา้ขวญัทิพย์ จ ากดั อยูร่ะหวา่งการตดิตัง้และทดสอบระบบ 

   จึงยงัไมม่ีรายได้ที่จะสามารถน ามาใช้จ่ายได้เพียงพอ ขณะที่ยงัคงต้องลงทนุ 
   ในเคร่ืองมือและอปุกรณ์เพิ่มเตมิ 

วตัถปุระสงค์     : เพื่อให้ผู้กู้ลงทนุในธุรกิจและใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 

6. ขัน้ตอนการพจิารณาการให้ความช่วยเหลอืทางการเงิน 
การพิจารณาการให้ความช่วยเหลอืทางการเงิน 

1) เป็นการให้กู้ยมืระยะสัน้ และผลตอบแทนสงูกวา่ต้นทนุทางการเงินของบริษัทฯ 
2) การให้กู้ยืมไมก่ระทบสภาพคลอ่งของบริษัทฯ 
3) ผู้กู้อยูร่ะหวา่งการเจรจาติดตอ่กบัคูค้่า ซึง่คาดวา่จะสามารถสร้างรายได้และช าระเงินกู้ ได้ในระยะเวลา  

อนัใกล้ 
4) ผู้มีอ านาจอนมุตัิ และวงเงินของการให้กู้ยืมเงิน คณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอ านาจอนมุตัิ  

7. สถานะปัจจบุนั  

ที ่ วนัท่ี รายละเอียด จ านวนเงิน อตัรา
ดอกเบีย้ 

(%) 

ระยะ 
เวลา 
(ปี) 

วนัเร่ิมสญัญา วนัสิน้สดุ
สญัญา 

จ านวน
ดอกเบีย้ 
รวม 

1 29/07/2559 ให้กู้ยมื 2,000,000 12 1 29/07/2559 29/07/2560 240,000 

 2 31/08/2559 ให้กู้ยมื 4,000,000 12 1 31/08/2559 31/08/2560 480,000 

3 05/09/2559 ให้กู้ยมื 2,500,000 12 1 05/09/2559 05/09/2560 300,000 



 

ที ่ วนัท่ี รายละเอียด จ านวนเงิน อตัรา
ดอกเบีย้ 

(%) 

ระยะ 
เวลา 
(ปี) 

วนัเร่ิมสญัญา วนัสิน้สดุ
สญัญา 

จ านวน
ดอกเบีย้ 
รวม 

4 28/10/2559 ให้กู้ยมื 1,500,000 12 1 28/10/2559 28/10/2560 180,000 

5 13/01/2560 ให้กู้ยมื 3,500,000 15 1 13/01/2560 13/01/2561 525,000 

6 24/02/2560 ให้กู้ยมื 3,850,000 15 1 24/02/2560 24/02/2561 577,500 

7 07/04/2560 ให้กู้ยมื 2,650,000 15 1 07/04/2560 07/04/2561 397,500 

8 02/08/2560 รับช าระ
เงินกู้และ
ดอกเบีย้ 
รายการท่ี 1 
และรายการ
ที ่2 บางสว่น 

(5,000,000)     (780,821.92) 

9 02/08/2560 เปลีย่นตัว๋
สญัญาใช้
เงิน ส าหรับ 
รายการท่ี  
2-4 

(5,000,000)     (419,178.08) 

10 02/08/2560 ให้กู้ยมื 5,000,000 15 1 02/08/2560 02/08/2561 750,000 

11 28/08/2560 ให้กู้ยมื 3,000,000 15 1 28/08/2560 28/08/2561 450,000 

จ านวนรวมทัง้สิน้ 18,000,000  2,700,000 

  ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้รับช าระดอกเบีย้ตามก าหนดทกุงวด 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

     ขอแสดงความนบัถือ 
       บริษัท ซ.ี ไอ. กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 
 

     (นายอารีย์ พุม่เสนาะ) 
                 กรรมการผู้จดัการ   


