
 

หน้า 1 ของ 11 หน้า 
 

ที ่CIG 010/2563  

26  มีนาคม  2563  
 
เร่ือง สารสนเทศการให้ความชว่ยเหลอืทางการเงินแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องและบคุคลที่ไมเ่ก่ียวโยงกนั (ฉบบัปรับปรุง) 

เรียน  กรรมการและผู้จดัการ  
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 

เนื่องด้วยที่ประชมุคณะกรรมการบริหาร บริษัท ซี ไอ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “CIG”) และบริษัทยอ่ย 
มีมติอนุมตัิให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กิจการที่เก่ียวข้องและบคุคลที่ไม่เก่ียวโยงกนั บริษัทจึงขอรายงานสารสนเทศ
ดงัตอ่ไปนี ้ 

1.) บริษัท ฟ้าขวัญทพิย์ จ ากดั  
ซึ่งเป็นกิจการที่เก่ียวข้อง ด าเนินธุรกิจในกลุม่พลงังาน เป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายเอทานอล มีลกัษณะที่เก่ียวข้องกนั

ระหว่างบริษัทฯ คือเป็นบริษัทร่วม โดยบริษัทย่อย (บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากดั) เข้าไปลงทนุ โดยมีรายละเอียดของ
รายการดงัตอ่ไปนี ้ 

1. วนัเดือนปี ที่เกิดรายการ ตัง้แตว่นัท่ี 23 พฤศจิกายน 2561 จนถึงปัจจบุนั 

2. คูก่รณีที่เก่ียวข้อง 
ผู้ให้กู้                             : บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
ผู้กู้                                 : บริษัท ฟา้ขวญัทิพย์ จ ากดั 
คณะกรรมการ/ผู้บริหาร : นายอารีย์ พุม่เสนาะ   ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ กรรมการบริษัท และด ารง

ต าแหน่งประธานกรรมการบริหารของบริษัท จึงเป็น
บคุคลที่ไมม่ีความสมัพนัธ์กบับริษัท 

  นายรณชยั จินวฒันาภรณ์ ซึง่เป็นบคุคลที่ไมม่ีความสมัพนัธ์กบับริษัท 
  นายไมเคิล จางฉงเกา ซึง่เป็นบคุคลที่ไมม่ีความสมัพนัธ์กบับริษัท 
ความสมัพนัธ์กบับริษัท   : เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องโดยบริษัทยอ่ย(บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากดั) เข้าลงทนุ โดย

ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ฟา้ขวญัทิพย์ จ ากดั ประกอบด้วย 
      

ที่ รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน (%) 

1. บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากดั 47,802,000 40.20 

2. บริษัท ฮาโนวคิ (ประเทศไทย) จ ากดั 30,000,000 25.23 

3. นายธนบดี จินวฒันาภรณ์ 19,500,000 16.40 



 

หน้า 2 ของ 11 หน้า 
 

ที่ รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน (%) 

4. น.ส.อญัอนงค์ ประเสริฐกิตตกิลุ 10,000,000 8.41 

5. นายศรีสวุฒัน์ เอี่ยมเจริญ 5,000,000 4.21 

6. นางชตุิมา บวัค า 4,000,000 3.36 

7. นายสนุทร เดน่ธรรม 1,500,000 1.26 

8. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย 900,000 0.76 

9. ส านกังานสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและยอ่ม 200,000 0.17 

 รวมทัง้สิน้ 118,902,000 100.00 

ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากดั ประกอบด้วย 

ที่ รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน (%) 

1. บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 599,850 99.97 

2. นายอารีย์ พุม่เสนาะ 50 0.01 

3. นายธีระ พุม่เสนาะ 50 0.01 

4. นายเศกบษุย์ บวัดวง 50 0.01 

 รวมทัง้สิน้ 600,000 100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ฮาโนวิค (ประเทศไทย) จ ากดั 

ที่ รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน (%) 

1. บริษัท ฮ่องกง ฮาโนวิค เทคโนโลยี(กรุ๊ป) จ ากดั 245,000 24.50 

2. นายเอกชยั อิสรงค์ 245,000 24.50 

3. นายกลุชาติ ชพูฒัน์ 10,000 1.00 

 รวมทัง้สิน้ 500,000 100.00 
 

ความสมัพนัธ์กบัผู้บริหาร  : ไมม่ี   

3. รายละเอียดของรายการ 
ลกัษณะของการให้ความช่วยเหลอื  : เงินกู้ยืมระยะสัน้ 
มลูคา่ของการให้ความชว่ยเหลอื     : 19 ล้านบาท  
อตัราดอกเบีย้   : 15% ตอ่ปี 
ระยะเวลากู้ยมื   : 1 ปี ครบก าหนดช าระ 22 มีนาคม 2563 
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ขนาดรายการ                            :   1.89 % ของสนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ (งบการเงินไตรมาส 3/2561  
                                                                  ณ 30 กนัยายน 2561) สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิเทา่กบั 632.96 ล้านบาท 
หลกัประกนั    :  ไมม่ี 
เง่ือนไขในการช าระคืน   :  ช าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบีย้เมื่อครบก าหนด 

4.เหตผุลและที่มาของรายการให้ความชว่ยเหลอืทางการเงิน 
เหตผุลและที่มาของรายการ  : ทางบริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากัด ได้รับการทาบทามจากสถาบนัการเงินแห่ง

หนึ่ง ให้ร่วมลงทนุกบับริษัท ฟ้าขวญัทิพย์ จ ากดั เมื่อวนัที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ใน
การด าเนินธุรกิจพลงังานทางเลือกผลิตเอทานอล โดยทางบริษัทฯ ได้ให้ทางบริษัท
แห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ เช่ียวชาญจดัท าแผนและฟืน้ฟูกิจการของบคุคลอื่น การปรับปรุง
โครงสร้างหนี  ้ เ ป็นที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบข้อมูลและจัดท ารายงานให้ทาง
คณะกรรมการพิจารณาการลงทนุในบริษัท ฟา้ขวญัทิพย์ จ ากดั โดยรายงานได้แสดง
ถึงแนวโน้มอุตสาหกรรมด้านพลังงานที่มีการขยายตัวเพิ่มขึน้  แสดงแผนการ
ด าเนินงานและอัตราผลตอบแทนโครงการเป็นที่น่าพอใจ แต่เนื่องจากบริษัท ฟ้า
ขวญัทิพย์ จ ากดั เพิ่งเร่ิมด าเนินการผลติ เคร่ืองจกัรยงัไมส่ามารถด าเนินงานได้เต็มที่ 
จึงมีรายได้ไม่เพียงพอจะสามารถน ามาใช้จ่ายในกิจการได้ จึงจ าเป็นที่ยงัคงต้องใช้
เงินทนุในการจดัหาวตัถดุิบและลงทนุในการปรับปรุงเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์เพิ่มเติม 
ซึ่งคาดว่าเมื่อสามารถด าเนินการผลิตได้เต็มที่แล้วจะมีผลก าไรเพียงพอมาช าระหนี ้
คืนบริษัท  

วตัถปุระสงค์     : เพื่อให้ผู้กู้ลงทนุในธุรกิจและใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 

5. การพิจารณาการให้ความช่วยเหลอืทางการเงิน 
1) คณะกรรมการบริหารครัง้ที่ 17/2561 เมื่อวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2561 ได้พิจารณาและอนมุตัิการให้ความ

ช่วยเหลอืทางการเงินให้แก่บริษัท ฟา้ขวญัทิพย์ จ ากดั จ านวน 12 ล้านบาทถ้วน และมีการอนมุตัใิห้ความ
ช่วยเหลอืทางการเงินเพิม่เติมจนถึงวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 รวมจ านวนทัง้สิน้ 19 ล้านบาท  

2) เนื่องจากบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท ฟ้าขวัญทิพย์ จ ากัด ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทาง
การเงิน หากไมใ่ห้ความช่วยเหลอืทางการเงินอาจสง่ผลให้ต้องหยดุด าเนินธุรกิจลง ซึง่คาดวา่เมื่อมีเงินทนุ
เพียงพอในการจัดหาวตัถดุิบและลงทุนในการปรับปรุงเคร่ืองจักรและอุปกรณ์เพิ่มเติม บริษัท ฟ้าขวญั
ทิพย์ จ ากดั จะสามารถด าเนินการผลิตได้เต็มที่ และสามารถสร้างผลก าไรเพียงพอมาช าระหนีค้ืนบริษัท
ได้ 

3) การให้กู้ยืมไมก่ระทบสภาพคลอ่งของบริษัทฯ 

6. แนวทางการบริหารความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้ 
 บริษัทฯ ได้ด าเนินการตดิตามผลการด าเนินงานของบริษัท ฟา้ขวญัทิพย์ จ ากดั อยา่งใกล้ชิด และติดตามทวงถาม
ช าระคืนโดยเร็วหรือทยอยคืนเงินบางสว่น 
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7. แหลง่เงินทนุท่ีใช้ในการให้กู้   
 ใช้เงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ เป็นแหลง่เงินทนุในการให้กู้ยมื โดยไมก่ระทบตอ่สภาพคลอ่งของบริษัทฯ 

8. สถานะปัจจบุนั  
 จากผลการพิจารณาฐานะการเงินและผลการด าเนินงานปัจจุบันทางบริษัท ฟ้าขวัญทิพย์ จ ากัด ยังมีปัญหา
เก่ียวกบัสภาพคลอ่งทางการเงินและผลการด าเนินงานยงัไมเ่ป็นไปตามที่วางแผนไว้เนื่องจากประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัรที่
ยงัไมส่มบรูณ์นกั และราคาวตัถดุิบที่ใช้ในการผลติมีความผนัผวนเป็นระยะตามฤดกูาล ในปัจจบุนัผู้กู้ยงัไมส่ามารถช าระหนี ้
ได้ตามก าหนด เนื่องจากยงัประสบปัญหาด้านการผลิตและเงินทุนหมนุเวียนในการจัดหาวตัถุดิบอยู่ อย่างไรก็ตามผู้กู้ ได้
ด าเนินการปรับปรุงการผลิตมาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบนัสามารถด าเนินงานได้สม ่าเสมอมากขึน้ตามล าดบั  จึงคาดว่าจะ
สามารถสร้างรายได้และช าระเงินกู้ ได้ในระยะเวลาอนัใกล้ 

 
การให้กู้ยืมแก่บคุคลที่ไมเ่ก่ียวโยงกนั ประกอบด้วย 

1.) บริษัท สไมล์ ซัพพลาย จ ากดั  
ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาทางธุรกิจ และจดัท าโครงการในการจดัซือ้จดัหาวสัดแุละอปุกรณ์ให้กบัหนว่ยงานของ
ภาครัฐและเอกชนตา่ง ๆ 

1. วนัเดือนปี ที่เกิดรายการ ตัง้แตว่นัท่ี 2 มกราคม 2562 จนถึงปัจจบุนั 

2. คูก่รณีที่เก่ียวข้อง 
ผู้ให้กู้     :  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัท ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั 
ผู้กู้            :   บริษัท สไมล ์ซพัพลาย จ ากดั 
คณะกรรมการ/ผู้บริหาร :   นายโกเมท เพชรอนนัต์          ซึง่ไมม่ีความสมัพนัธ์กบับริษัท 
 

โดยมีสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัท สไมล ์ซพัพลาย จ ากดั ดงันี ้ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ที่ รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน (%) 

1. นายโกเมท เพชรอนนัต์ 9,998 99.98 

2. นายณฎัฐ์ ยอดวิศษิฎ์ศกัดิ ์ 1 0.01 

3. นางวิไล เพชรอนนัต์ 1 0.01 

 รวมทัง้สิน้ 10,000 100.00 

ความสมัพนัธ์กบับริษัท  :  ไมม่ ี
ความสมัพนัธ์กบัผู้บริหาร  : ไมม่ี   
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3. รายละเอียดของรายการ 
ลกัษณะของการให้ความช่วยเหลอื  : เงินกู้ยืมระยะสัน้ 
มลูคา่ของการให้ความชว่ยเหลอื     : ต้นปี 3.20 ล้านบาท ระหวา่งปี 38.44 ล้านบาท รับช าระระหวา่งปี 23.10    
                                                                ล้านบาท คงเหลอืสิน้ปี 18.54 ล้านบาท 
อตัราดอกเบีย้   : 15% ตอ่ปี 
ระยะเวลากู้ยมื   : 4 เดือนครบก าหนดช าระ 31 มนีาคม 2563 
ขนาดรายการ                            :   3.43 % ของสนิทรัพย์สทุธิ (งบการเงินไตรมาส 3/2561  

                 ณ 30 กนัยายน 2561) สนิทรัพย์สทุธิเทา่กบั 1,170.00 ล้านบาท  
เง่ือนไขในการช าระคืน   :  ช าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบีย้เมื่อครบก าหนด 
หลกัประกนั    :  ไมม่ ี

4. เหตผุลและที่มาของรายการให้ความชว่ยเหลอืทางการเงิน 
เหตผุลและที่มาของรายการ  : เมื่อวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2561 ทางบริษัท สไมล์ ซพัพลาย จ ากดั ได้น าเสนอโครงการ

ร่วมลงทุนในธุรกิจจัดหาอุปกรณ์ให้กับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง ซึ่งระหว่าง
พัฒนาโครงการจ าเป็นต้องใช้เงินทุน บริษัทจึงให้ความช่วยเหลือทางการเงินใน
ลกัษณะของเงินกู้ ก่อนเพื่อลดความเสี่ยง เมื่อโครงการมีความคืบหน้าและสามารถ
สร้างรายได้และผลก าไรได้ในอนาคต บริษัทมีสิทธิร่วมลงทุนในโครงการดงักล่าวใน
สดัสว่นท่ีตกลงไว้ 

วตัถปุระสงค์     : เพื่อให้ผู้กู้ลงทนุในธุรกิจและใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 

5. การพิจารณาการให้ความช่วยเหลอืทางการเงิน 
1) ครัง้ที่ 1 คณะกรรมการบริหารครัง้ที่ 12/2561 เมื่อวนัที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ได้พิจารณาและอนมุตัิการ

ให้เงินกู้ยืมแก่บริษัท สไมล ์ซพัพลาย จ ากดั จ านวน 3.2 ล้านบาท และมีการอนมุตัิให้ความช่วยเหลอืทาง
การเงินเพิ่มเติมจนถึงวันที่  5 มีนาคม 2563 รวมจ านวนทัง้สิน้ 3.44 ล้านบาท ครัง้ที่ 2 คณะกรรมการ
บริหารครัง้ที่ 19/2561 เมื่อวนัที่ 4 ธันวาคม 2561 ได้พิจารณาและอนมุตัิการให้เงินกู้ยืมแก่บริษัท สไมล์ 
ซพัพลาย จ ากดั จ านวน 4 ล้านบาท ก าหนดระยะเวลา 2 เดือน และมีการอนมุตัิขยายระยะเวลาการช าระ
หนีค้ืนจนถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และครัง้ที่ 3 คณะกรรมการบริหารครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัท่ี 15 มกราคม 
2562 ได้พิจารณาและอนมุตัิการให้เงินกู้ยืมแกบ่ริษัท สไมล ์ซพัพลาย จ ากดั (โดยนายโกเมท เพชรอนนัต์) 
จ านวน 33 ล้านบาท และได้รับช าระคืนแล้วทัง้สิน้ 23 ล้านบาท ณ ปัจจบุนัมียอดคงค้าง 11.10 ล้านบาท 

2) การให้กู้ยืมไมก่ระทบสภาพคลอ่งของบริษัทฯ 

6. แนวทางการบริหารความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้ 
 บริษัทฯ ได้ด าเนินการติดตามการด าเนินงานของบริษัท สไมล์ ซพัพลาย จ ากัด อย่างใกล้ชิด เมื่อภาครัฐได้ชลอ
โครงการออกไป บริษัทฯ จึงเรียกคืนเงินกู้บางสว่นแล้วจ านวน 23 ล้านบาท สว่นที่เหลือได้มีการติดตามให้ช าระคืนโดยเร็ว
หรือทยอยคืนเงินบางสว่น 
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7. แหลง่เงินทนุท่ีใช้ในการให้กู้   
 บริษัทฯ ใช้เงินทนุหมนุเวยีนเป็นแหลง่เงินทนุในการให้กู้ยืม โดยไมก่ระทบตอ่สภาพคลอ่งของบริษัทฯ 

8. สถานะปัจจบุนั  
 จากผลการพิจารณาฐานะการเงินและผลการด าเนินงานปัจจุบนัทางบริษัท สไมล์ ซพัพลาย จ ากัด ยงัมีปัญหา
เก่ียวกับสภาพคล่องทางการเงินผลการด าเนินงานยังไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้เนื่องจากงานโครงการต่าง  ๆ ที่มีการ
ประสานงานและเตรียมจดัซือ้อปุกรณ์ต่าง ๆ ถกูชะลอการด าเนินการออกไป จากการด าเนินงานทางบริษัท สไมล์ ซพัพลาย 
จ ากดั มีค่าใช้จ่ายในการจดัเตรียมแผนงานและประสานงานกบัหน่วยงานที่เก่ียวข้องและเตรียมเป็นเงินทนุหมนุเวียนในการ
ด าเนินงานในการจดัเตรียมอปุกรณ์ต้นแบบ ต่อมาเมื่อยงัไมไ่ด้ด าเนินการจึงได้คืนเงินบางสว่นให้กบับริษัท ซีไอจี ดีเวลลอป
เมนท์ จ ากดั ปัจจบุนั ผู้กู้ยงัไมส่ามารถช าระหนีเ้งินต้นได้ แตย่งัคงช าระดอกเบีย้ตามก าหนด เนื่องจากโครงการจดัหาอปุกรณ์
ให้กบัหนว่ยงานรัฐวิสาหกิจแหง่หนึง่ ที่ผา่นมาทางโครงการไมม่ีความคืบหน้าเนื่องจากทางหนว่ยงานรัฐวิสาหกิจดงักลา่ว ยงั
อยูร่ะหวา่งศกึษาโครงการ ยงัไมส่ามารถสรุปได้ ปัจจบุนัจึงชะลอโครงการดงักลา่ว และด าเนินการติดตามให้บริษัท สไมล ์ซพั
พลาย จ ากดั ให้ช าระคืนโดยเร็ว คาดวา่จะสามารถติดตามให้ช าระคืนได้ภายในไตรมาสที่ 2/2563  

2.) บริษัท ดีซพีี เวิลด์ จ ากัด  
ประกอบธุรกิจผลติน า้ดื่ม และค้าอาหารเสริม อาหารเพื่อสขุภาพ เคร่ืองดื่มเพื่อสขุภาพ 

1.วนัเดอืนปี ที่เกิดรายการ ตัง้แตว่นัท่ี 19 กรกฎาคม 2562 จนถึงปัจจบุนั 

2.คูก่รณีที่เก่ียวข้อง 
ผู้ให้กู้      :  บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากดั 

                   ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.97 
ผู้กู้            :   บริษัท ดีซีพ ีเวิลด์ จ ากดั 
คณะกรรมการ/ผู้บริหาร :   นายสทิธิรุจน์ เสถียรจารุพงศา          ซึง่ไมม่ีความสมัพนัธ์กบับริษัท 
 

โดยมีสดัสว่นการถือหุ้นของ บริษัท ดีซีพ ีเวิลด์ จ ากดั ดงันี ้ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ที่ รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน (%) 

1. นายสทิธิรุจน์ เสถียรจารุพงศา 25,800,000 43.00 

2. นายวชิยั ทองแตง 18,000,000 30.00 

3. บริษัท มายเวิลด์ แอท ธนัเดอร์ 888 จ ากดั 7,200,000 12.00 

4. บริษัท ไทยคิวอาร์เพย์เม้นท์ จ ากดั 3,000,000 5.00 

5. นายรุ่งโรจน์ เหมนัต์สทุธิกลุ 3,000,000 5.00 

6. นางสาวธนาวดี เอกจิโรจกลุ 3,000,000 5.00 

 รวมทัง้สิน้ 60,000,000 100.00 
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โดยมีสดัสว่นการถือหุ้นของ บริษัท ไทยคิวอาร์เพย์เม้นท์ จ ากดั ดงันี ้ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ที่ รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน (%) 

1. นายสทิธิรุจน์ เสถียรจารุพงศา 3,000 30.00 

2. นางสาวนิตยา  เกตแุก้ว 4,500 45.00 

3. นายพฒันภาส ลิว่มโนคณุ 500 5.00 

4. บริษัท ดีซีพี เวิลด์ จ ากดั 500 5.00 

5. บริษัท เฟซไทย ดอท เวิลด์ จ ากดั 500 5.00 

6. นางสาวภทัราทิพย์ แสนตระกลู 1,000 10.00 

 รวมทัง้สิน้ 10,000 100.00 
 

 โดยมีสดัสว่นการถือหุ้นของ บริษัท มายเวิลด์ แอท ธนัเดอร์ 888 จ ากดั ดงันี ้ตามรายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้

ที่ รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน (%) 

1. นายธนบรูณ์ ปา้ยงเูหลอืม 5,000 50.00 

2. นางนิ่มนชุ เนาว์ถงึ 2,000 20.00 

3. นางสาวลบิ ชนูา 2,000 20.00 

4. นางศรัณภสัร์ เสถียรจารุพงศา 1,000 10.00 

 รวมทัง้สิน้ 10,000 100.00 

ความสมัพนัธ์กบับริษัท  :  ไมม่ ี
ความสมัพนัธ์กบัผู้บริหาร  : ไมม่ี  

3. รายละเอียดของรายการ 
ลกัษณะของการให้ความช่วยเหลอื  : เงินกู้ยืมระยะสัน้ 
มลูคา่ของการให้ความชว่ยเหลอื     : 11 ล้านบาท  
อตัราดอกเบีย้   : 12% ตอ่ปี 
ระยะเวลากู้ยมื   : 4 เดือน ครบก าหนดช าระ 14 กมุภาพนัธ์ 2563 
ขนาดรายการ                            :   0.77 % ของสนิทรัพย์สทุธิ (งบการเงินไตรมาส 1/2562 
             ณ 31 มีนาคม 2562) สนิทรัพย์สทุธิเทา่กบั 1,419.66 ล้านบาท  
เง่ือนไขในการช าระคืน   :  ช าระคืนดอกเบีย้ทกุเดือนสว่นเงินต้นช าระมื่อครบก าหนด 
หลกัประกนั    :  ไมม่ ี
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4.เหตผุลและที่มาของรายการให้ความชว่ยเหลอืทางการเงิน 
เหตผุลและที่มาของรายการ  : เมื่อวนัที่ 19 กรกฎาคม 2562 ทางบริษัท ดีซีพี เวิลด์ จ ากัด น าเสนอแผนที่จะ

ประกอบธุรกิจผลติหลอดชีวภาพ ที่ผลติจากแปง้ ซึง่เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม จึงมี
ความจ าเป็นในการลงทนุซือ้เคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือ อปุกรณ์ เพื่อใช้ในการผลติ 
จึงได้น าเสนอโครงการดังกล่าวให้กับบริษัทเพื่อให้เข้าร่วมลงทุน  บริษัทได้
พิจารณาในเบือ้งต้นแล้วเห็นวา่โครงการมคีวามเป็นไปได้ที่จะเตบิโตและสร้างผล
ก าไรได้ในอนาคต ในช่วงแรกของการลงทนุจึงได้อนมุตัิเป็นเงินกู้ ระยะสัน้ให้กบั
บริษัท ดีซีพี เวิลด์ จ ากดั เมื่อธุรกิจมีความมัน่คงสามารถสร้างรายได้และผลก าไร
บริษัทมีสทิธิที่จะเข้าร่วมลงทนุในกิจการตามสดัสว่นท่ีได้ตกลงไว้ 

วตัถปุระสงค์     : เพื่อให้ผู้กู้ลงทนุในธุรกิจและใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 

5. การพิจารณาการให้ความช่วยเหลอืทางการเงิน 
1) คณะกรรมการบริหารครัง้ที่ 8/2562 เมื่อวนัที่ 12 กรกฎาคม 2562 ได้พิจารณาและอนมุตัิการให้เงินกู้ยืม

แก่บริษัท ดีซีพ ีเวิลด์ จ ากดั จ านวน 11 ล้านบาท  
2) การให้กู้ยืมไมก่ระทบสภาพคลอ่งของบริษัทฯ 

6. แนวทางการบริหารความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้ 
 บริษัทฯ ได้ด าเนินการติดตามการด าเนินงานของบริษัท ดีซีพี เวิลด์ จ ากดั พร้อมทัง้ทวงถามให้ช าระคืนโดยเร็วหรือ
ทยอยคืนเงินบางสว่น 

7. แหลง่เงินทนุท่ีใช้ในการให้กู้   
 บริษัทฯ ใช้เงินทนุหมนุเวยีนบริษัทฯ เป็นแหลง่เงินทนุในการให้กู้ยมื โดยไมก่ระทบตอ่สภาพคลอ่งของบริษัทฯ 

8.สถานะปัจจบุนั  
 จากผลการพิจารณาฐานะการเงินและผลการด าเนินงานปัจจบุนัทางบริษัท ดีซีพี เวิลด์ จ ากดั ยงัมีปัญหาเก่ียวกบั
สภาพคลอ่งทางการเงินผลการด าเนินงานยงัไม่เป็นไปตามที่ได้วางแผนงานปัจจุบนั ผู้กู้ยงัไม่สามารถช าระหนีเ้งินต้นได้ แต่
ยงัคงช าระดอกเบีย้ตามก าหนด เนื่องจากโครงการผลติหลอดชีวภาพยงัไมม่ีความคืบหน้า ปัจจบุนัจึงชะลอโครงการดงักลา่ว 
และด าเนินการติดตามให้บริษัท ดีซีพ ีเวิลด์ จ ากดั ให้ช าระคืนโดยเร็ว คาดวา่จะสามารถติดตามให้ช าระคนืได้ภายในไตรมาส
ที ่2/2563 
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3.) บริษัท ไอ เพย์ออล จ ากัด  
   ประกอบธุรกิจขายตรงสนิค้า ผลติภณัฑ์เสริมอาหาร ผลติภณัฑ์เคร่ืองส าอางค์ ในระบบการขายออนไลน์และขาย

โดยผา่นพนกังานขายในรูปแบบของสมาชิก 

1. วนัเดือนปี ที่เกิดรายการ ตัง้แตว่นัท่ี 13 ธนัวาคม 2561 จนถึงปัจจบุนั 

2. คูก่รณีที่เก่ียวข้อง 
ผู้ให้กู้                  :  บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากดั 

                  ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นวนสดัสว่นร้อยละ 99.97 
ผู้กู้                     :   บริษัท ไอ เพย์ออล จ ากดั 
คณะกรรมการ/ผู้บริหาร :   นายภริูทตั โตคงทรัพย์          ซึง่ไมม่คีวามสมัพนัธ์กบับริษัท 
 
 โดยมีสดัสว่นการถือหุ้นของ บริษัท ไอ เพย์ออล จ ากดั ดงันี ้ตามรายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้

ที่ รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน (%) 

1. นายภริูทตั โตคงทรัพย์ 5,100 51.00 

2. นายสราวธุ วฒันศิริ 2,900 29.00 

3. นายกอแก้ว วเิศษ 1,000 10.00 

4. นางสาวหทยักร ภชูะหาร 1,000 10.00 

 รวมทัง้สิน้ 10,000 100.00 
 

ความสมัพนัธ์กบับริษัท  :  ไมม่ ี
ความสมัพนัธ์กบัผู้บริหาร  : ไมม่ี   

3. รายละเอียดของรายการ 
ลกัษณะของการให้ความช่วยเหลอื  : เงินกู้ยืมระยะสัน้ 
มลูคา่ของการให้ความชว่ยเหลอื     : ต้นปี 3 ล้านบาท ระหวา่งปี 3.52 ล้านบาท คงเหลอืสิน้ปี 6.52 ล้านบาท 
อตัราดอกเบีย้   : 15% ตอ่ปี 
ระยะเวลากู้ยมื   : 3 เดือน ครบก าหนดช าระ 23 มีนาคม 2563 
ขนาดรายการ                            :   0.60 % ของสนิทรัพย์สทุธิ (งบการเงินไตรมาส 3/2561 
             ณ 30 กนัยายน 2561) สนิทรัพย์สทุธิเทา่กบั 1,170.00 ล้านบาท 
เง่ือนไขในการช าระคืน   :  ช าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบีย้เมื่อครบก าหนด 
หลกัประกนั    :  ไมม่ ี
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4. เหตผุลและที่มาของรายการให้ความชว่ยเหลอืทางการเงิน 
เหตผุลและที่มาของรายการ  : เมื่อวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561 ทางบริษัท ไอ เพย์ออล จ ากดั ต้องการลงทนุในการ    
                                                   จดัท าระบบขายสนิค้าขายสนิค้าในธุรกิจขายตรงและการขายสนิค้าในช่องทาง 

 ออนไลน์และลงทนุในการผลติเพื่อขยายธุรกิจ จึงได้น าเสนอโครงการดงักลา่วให้กบั
บริษัทเพื่อให้เข้าร่วมลงทนุ บริษัทได้พิจารณาในเบือ้งต้นแล้วเห็นวา่โครงการมีความ
เป็นไปได้ที่จะเติบโตและสร้างผลก าไรได้ในอนาคต ในช่วงแรกของการลงทุนจึงได้
อนมุตัิเป็นเงินกู้ ระยะสัน้ให้กบับริษัท ไอ เพย์ออล จ ากดั 

วตัถปุระสงค์     : เพื่อให้ผู้กู้ลงทนุในธุรกิจและใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 

5. การพิจารณาการให้ความช่วยเหลอืทางการเงิน 
1) คณะกรรมการบริหารครัง้ที่ 9/2561 เมื่อวนัที่ 6 ธันวาคม 2561 ได้พิจารณาและอนมุตัิการให้เงินกู้ยืมแก่

บริษัท ไอ เพย์ออล จ ากัด จ านวน 3 ล้านบาท และมีการอนุมตัิให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติม
จนถึงวนัท่ี 23 มีนาคม 2563 รวมจ านวนทัง้สิน้ 7.04 ล้านบาท  

2) การให้กู้ยืมไมก่ระทบสภาพคลอ่งของบริษัทฯ 

6. แนวทางการบริหารความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้ 
 บริษัทฯ ได้ด าเนินการติดตามการด าเนินงานของบริษัท ไอ เพย์ออล จ ากดั อย่างใกล้ชิด และติดตามทวงถามให้
ช าระคืนโดยเร็วหรือทยอยคืนเงินบางสว่น 

7. แหลง่เงินทนุท่ีใช้ในการให้กู้   
 บริษัทฯ ใช้เงินทนุหมนุเวยีนของบริษัทฯ เป็นแหลง่เงินทนุในการให้กู้ยืม โดยไมก่ระทบตอ่สภาพคลอ่งของบริษัทฯ 

8. สถานะปัจจบุนั  
 จากผลการพิจารณาฐานะการเงินและผลการด าเนินงานปัจจบุนัทางบริษัท ไอ เพย์ออล จ ากดั ยงัมีปัญหาเก่ียวกบั

สภาพคล่องทางการเงินผลการด าเนินงานยงัไม่เป็นไปตามที่ได้วางแผนงาน ปัจจุบนัผู้กู้ยงัไม่สามารถช าระหนีเ้งินต้นและ
ดอกเบีย้ได้ตามก าหนด เนื่องจากโครงการระบบขายสินค้าออนไลน์และลงทุนในการผลิตเพื่อขยายธุรกิจแต่ไม่ประสบ
ผลส าเร็จตามที่ได้คาดหวงัไว้ ปัจจบุนัจึงชะลอโครงการดงักลา่ว และด าเนินการติดตามให้บริษัท ไอ เพย์ออล จ ากดั ให้ช าระ
คืนโดยเร็ว คาดวา่จะสามารถติดตามให้ช าระคืนได้ภายในไตรมาสที่ 2/2563 

 
ส าหรับแนวทางในอนาคตในเร่ืองการให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น ทางบริษัทจะเพิ่มการพิจารณาในเร่ืองของหลกัประกันใน

การช าระหนีแ้ละพิจารณาแผนในการด าเนินงานของผู้กู้ รวมถึงผลการด าเนินงานประกอบการพิจารณาอนมุตัิ 
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

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

 
 
 

     (นายอารีย์ พุม่เสนาะ) 
            ประธานกรรมการบริหาร   
 


