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25 มกราคม 2564
เรื่อง

การรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลเกีย่ วโยง

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (“CAZ”) ได้จดั การประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2564
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 ซึง่ มีมติให้สตั ยาบันและอนุมตั ใิ ห้บริษทั ฯ รับความช่วยเหลือทางการเงินจาก บริษทั ทาคูนิ
(ประเทศไทย) (“TT”) จากัด ซึง่ เป็ นบุคคลเกีย่ วโยงกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเภทของการรับความช่วยเหลือ กูเ้ งินระยะสัน้ ประเภทตั ๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note : P/N) ชนิดไม่มี
หลักประกัน
ระยะการรับความช่วยเหลือ
รายการที่ 1: 3 มกราคม 2563 – 29 ธันวาคม 2563
รายการที่ 2: 27 มกราคม 2564 – 29 ธันวาคม 2564
คู่สญ
ั ญาทีเ่ กีย่ วข้องกันและ
ผูก้ :ู้ บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (“CAZ”)
ความสัมพันธ์กบั บริษทั จดทะเบียน ผูใ้ ห้ก:ู้ บริษทั ทาคูนิ (ประเทศไทย) จากัด (“TT”)
ความสัมพันธ์: TT เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ CAZ สัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 36.64% (ข้อมูล
จากการปิ ดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 18 มกราคม 2564)
ทัง้ นี้ TT ถือหุ้นโดย บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“TAKUNI”) ร้อยละ 99.99
โดย TAKUNI มีผถู้ อื หุน้ ใหญ่คอื ครอบครัวตรีวรี านุ วฒ
ั น์ ซึง่ เป็ นกรรมการและผูถ้ อื หุน้
ของ CAZ สัดส่วนร้อยละ 2.94 (ข้อมูลจากการปิ ดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 18 มกราคม
2564)
บุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกัน
TT
CAZ
นายสมชัย ก้านบัวแก้ว
กรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร
0.00%
- สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั (%) -ไม่ม-ี
กรรมการผูม้ อี านาจผูกพันของ “TT” กรรมการผูม้ อี านาจผูกพันของ “CAZ”
- อานาจผูกพัน
นางสาวนิ ตา ตรีวีรานุวฒ
ั น์
- สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั (%)
- อานาจผูกพัน

กรรมการบริษทั / รักษาการกรรมการ
ผูจ้ ดั การ
0.00%
กรรมการผูม้ อี านาจผูกพันของ “TT”

กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร
1.09%
กรรมการผูม้ อี านาจผูกพันของ “CAZ”

- ความสัมพันธ์เป็ นบุตรของนาย
ประเสริฐ ตรีวรี านุวฒ
ั น์และ
นางสาวกาญจนา ริมพาณิชยกิจ
นายประเสริฐ ตรีวีรานุวฒ
ั น์
- สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั (%)
- อานาจผูกพัน
- ความสัมพันธ์เป็ นสามีของ
นางสาวกาญจนา ริมพาณิชยกิจ
และเป็ นบิดาของนางสาวนิตา
ตรีวรี านุวฒ
ั น์
นางสาวกาญจนา ริมพณิ ชยกิ จ
- สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั (%)
- อานาจผูกพัน
- ความสัมพันธ์เป็ นภรรยาของ
นายประเสริฐ ตรีวรี านุวฒ
ั น์ และ
เป็ นมารดาของนางสาวนิตา
ตรีวรี านุวฒ
ั น์
ลักษณะรายการ

-ไม่มตี าแหน่งบริหาร-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี

กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร
0.92%
-ไม่ม-ี

-ไม่มตี าแหน่งบริหาร-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี

กรรมการบริษทั
0.00%
-ไม่ม-ี

CAZ ขอรับความช่วยเหลือทางการเงินเป็ นเงินกูย้ มื จาก TT โดย
- รายการที่ 1: ให้สตั ยาบันการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก TT ในปี 2563
วงเงิน 200 ล้านบาท โดย 1) ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารของ CAZ เมื่อวันที่ 1
พฤศจิกายน 2562 อนุ มตั ิการออกตั ๋วสัญญาใช้เงิน ในปี 2563 กรอบวงเงินรวม
สูงสุดไม่เกิน 150 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง 2) ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
ของ CAZ ครัง้ ที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 อนุ มตั กิ ารออกตั ๋วสัญญา
ใช้เงิน มูลค่า 50 ล้านบาท อัตราดอกเบีย้ 5 - 7% ต่อปี ไม่มหี ลักทรัพย์ค้าประกัน
แบบไม่มรี ะยะครบกาหนดการใช้เงิน แต่ไม่เกิน 365 วัน (ชาระคืนภายในปี 2563)
โดยเริม่ ออกตั ๋วสัญญาใช้เงินฉบับแรกวันที่ 3 มกราคม 2563 และบริษัทได้ชาระ
คืน เงิน กู้ยืม จนครบถ้ ว นเมื่อ วัน ที่ 29 ธัน วาคม 2563 มู ล ค่ า ดอกเบี้ย จ่ า ยรวม
จานวน 5.658 ล้านบาท (มูลค่าดอกเบีย้ ทีจ่ ่ายจริง)
- รายการที่ 2: อนุ มตั กิ ารรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก TT ในปี 2564 เป็ นตั ๋ว
สัญญา กรอบวงเงินสูงสุดไม่เกิน 200 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง แบบไม่มี
ระยะเวลาครบกาหนดการใช้เงิน แต่ ไม่เกิน 365 วัน (ชาระคืนภายในปี 2564)
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 - 5.84 ต่อปี หรือเป็ นไปตามอัตราดอกเบี้ย ของธนาคาร
พาณิชย์ในตลาด ณ ขณะนัน้ ทัง้ นี้ CAZ จะเริม่ ออกตั ๋วสัญญาใช้เงินฉบับแรกวันที่

วัตถุประสงค์การกูย้ มื เงิน
ประเภทรายการ มูลค่ารวมของ
รายการและเกณฑ์ทใ่ี ช้ในการ
กาหนดมูลค่ารวมของรายการ

27 มกราคม 2564 และเมื่อคานวณมูลค่าดอกเบี้ย ตลอดระยะเวลากู้ตามกรอบ
วงเงินสูงสุด มีจานวนรวม 10.752 ล้านบาท (คานวณตามอัตราดอกเบีย้ สูงสุด)
เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั สาหรับงานโครงการก่อสร้างในมือ
CAZ ได้พจิ ารณาการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินกับ TT ว่าเข้าข่ายเป็ นรายการ
เกี่ ย วโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น ที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์การทารายการเกี่ยวโยงกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนใน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 โดยคานวณขนาดรายการจากดอกเบี้ยจ่ายของ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ทัง้ สองรายการ เทียบกับ NTA จากงบการเงินรวมของบริษัท
สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ได้ดงั นี้
Net Tangible Assets (NTA)
499.86 ล้านบาท
0.03% ของ NTA
0.15 ล้านบาท
3% ของ NTA
15 ล้านบาท

จากการคานวณขนาดรายการทัง้ สองรายการข้างต้นแล้วถือเป็ นรายการเกี่ยวโยง
ขนาดกลาง (1 ล้านบาท < 16.410 ล้านบาท < 20 ล้านบาท) โดยบริษทั ไม่มรี ายการ
เกีย่ วโยงอื่นใดในรอบ 6 เดือนทีผ่ ่านมา ดังนัน้ CAZ จึงมีหน้าทีข่ อสัตยาบันรายการที่
1 และขออนุ ม ัติร ายการที่ 2 จากคณะกรรมการบริษัท และเปิ ด เผยข้อ มูลต่ อ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เหตุผลและความจาเป็ น
- เนื่องจาก CAZ กาลังอยู่ในขัน้ ตอนการขออนุ มตั ิวงเงินสินเชื่อเพิม่ เติมกับธนาคาร
พาณิชย์ จึงมีความจาเป็ นต้องขอรับการช่วยเหลือทางการเงินจาก TT เพื่อนามาใช้
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั สาหรับโครงการก่อสร้างในมือ ทัง้ นี้การชาระคืนเงิน
กูย้ มื ให้แก่ TT นัน้ CAZ จะได้มาจากการรับชาระเงินค่าโครงการก่อสร้างของงานใน
มือของ CAZ ณ ช่วงเวลานัน้ ๆ
- เปรียบเทียบอัตราดอกเบีย้ เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากธนาคารพาณิชย์ทบ่ี ริษทั มีอยู่มอี ตั รา
ดอกเบีย้ MLR – 0.50% ต่อปี ซึง่ ปจั จุบนั MLR อยู่ทป่ี ระมาณร้อยละ 5.25 ต่อปี
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาให้สตั ยาบันรายการที่ 1 และอนุมตั ริ ายการที่
2 เนื่องจากเห็นว่าทาง CAZ กาลังอยู่ในขัน้ ตอนการขออนุมตั วิ งเงินสินเชื่อเพิม่ เติมกับ
ธนาคารพาณิชย์ จึงมีความจาเป็ นต้องขอรับการช่วยเหลือทางการเงินจาก TT เพื่อให้
การดาเนินธุรกิจได้เป็ นไปอย่างต่อเนื่องและเพื่อบรรลุตามแผนงานและเป้าหมายของ
บริษทั รวมทัง้ ยังมีความคล่องตัวมากยิง่ ขึน้ เนื่องจากสามารถใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ของบริษัทได้ในระหว่างรอการชาระเงินจากงานโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ในขณะนัน้
โดยอัตราดอกเบีย้ ทีไ่ ด้รบั จาก TT มีความเหมาะสมเนื่องจากเป็ นอัตราทีใ่ กล้เคียงกับ
อัตราดอกเบีย้ เงินกูย้ มื ระยะสัน้ ในตลาดที่ CAZ มีกบั สถาบันการเงิน ณ ปจั จุบนั

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั -ไม่ม-ี
และคณะกรรมการตรวจสอบที่
แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษทั
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
(นายซุง ซิก ฮอง)
กรรมการผูจ้ ดั การ

