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วนัท่ี 17 สงิหาคม 2563 

 

เร่ือง การขยายระยะเวลาและการอนมุติัวงเงินให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติมแก่บริษัท ออลเอส โฮลดิง้ จํากดั 
เรียน    กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท อีซึน่ แอนด์ โค จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ท่ี 5/2563 เม่ือวนัท่ี 14 สงิหาคม 
2563 ได้มีมติอนมุติัการขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้แก่บริษัท ออลเอส โฮลดิง้ จํากดั (“All S”) ซึง่
บริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 6.25 ออกไปเป็นระยะเวลา 3 เดือน  และอนมุติัวงเงินให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
ตามสดัสว่นการถือหุ้นเพิ่มเติม ดงันี ้

 
1. การขยายระยะเวลาความช่วยเหลือทางการเงิน 

ตามท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2563 ได้มีมติอนมุติัการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินตามสดัสว่นการถือหุ้นแก่ All S จํานวน 11.25 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 6.75 ตอ่ปี ระยะเวลา
กู้ ยืม 3 เดือน และ ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 3/2563 เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2563 มีมติอนมุติัการขยาย
ระยะเวลาให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ All S ออกไปเป็นระยะเวลา 3 เดือน รวมเป็นระยะเวลากู้ ยืม 6 เดือน  ซึง่บริษัท
ได้เปิดเผยข้อมลูตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยแล้วนัน้ 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 5/2563 เม่ือวนัท่ี 14 สงิหาคม 2563 มีมติอนมุติัการขยายระยะเวลาให้
ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ All S ออกไปอีกเป็นระยะเวลา 3 เดือน รวมเป็นระยะเวลากู้ ยืม 9 เดือน ซึง่การขยาย
ระยะเวลาดงักลา่วจะช่วยให้ All S มีเวลาเพียงพอท่ีจะจดัสรรกระแสเงินสดในกิจการได้อยา่งเหมาะสม ดงันี ้

 

งวดท่ี จํานวนเงิน ระยะเวลากู้ ยืมเดิม (6 เดือน) ระยะเวลากู้ยืมใหม่ (9 เดือน) 

1 7.50 ล้านบาท วนัท่ี 6 มีนาคม – 2 กนัยายน 2563 วันที่ 6 มีนาคม – 1 ธันวาคม 2563 

2 3.75 ล้านบาท วนัท่ี 1 เมษายน – 28 กนัยายน 2563 วันที่ 1 เมษายน – 28 ธันวาคม 2563 

  
ทัง้นี ้บริษัทได้รับชําระดอกเบีย้เงินกู้ ยืมจาก All S เรียบร้อยแล้ว  

 
2. การอนมุติัวงเงินให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติม 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 5/2563 เม่ือวนัท่ี 14 สงิหาคม 2563 มีมติอนมุติัวงเงินให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินตามสดัสว่นการถือหุ้นเพิ่มเติมแก่ All S จํานวน 25.25 ล้านบาท  เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนภายใน
บริษัท  โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
1. การให้ความช่วยเหลือทางการเงนิ  
 ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 

ผู้ รับความช่วยเหลือทางการเงิน 
บริษัท อีซึน่ แอนด์ โค จํากดั (มหาชน) 
บริษัท ออลเอส โฮลดิง้ จํากดั (ไมเ่ป็นบคุคลเก่ียวโยง) 

 ความสมัพนัธ์กบับริษัท บริษัทเป็นผู้ ถือหุ้น All S ในสดัสว่นร้อยละ 6.25 
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 ลกัษณะการดําเนินธุรกิจ ดําเนินธุรกิจผลิตประกอบรถยนต์และรถรับจ้างสาธารณะ  กิจการรถ
รับจ้างสาธารณะ กิจการเทคโนโลยีท่ีสนบัสนนุกิจการรถรับจ้าง
สาธารณะ และกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัรถรับจ้างสาธารณะ 

 ทนุจดทะเบียน 580 ล้านบาท  แบง่ออกเป็น 5,800,000 หุ้น 
มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท 

 โครงสร้างการถือหุ้น 
ลําดบั ช่ือผู้ ถือหุ้น ร้อยละ 

1. บริษัท เจริญอกัษร โฮลดิง้ กรุ๊พ จํากดั 75.00 
2. บริษัท อีซึน่ แอนด์ โค จํากดั (มหาชน) 6.25 
3. บริษัท ช.ทวี จํากดั (มหาชน) 6.25 
4. นายศฤงคาร  สทุศัน์ชโูต 6.25 
5. นายศภุนิจ  จยัวฒัน์ 6.25 
 รวม 100.00 

 

 กรรมการบริษัท 1. นายสมศกัด์ิ  ดารารัตนโรจน์ 
2. นายสรุพล  ดารารัตนโรจน์ 
3. นางสาวศิรินนัท์  ดารารัตนโรจน์ 
4. นายศฤงคาร  สทุศัน์ชโูต 
5. นายศรายทุธ  เรืองสวุรรณ 

2. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ  
 วตัถปุระสงค์ All S มีความประสงค์จะกู้ ยืมเงินเพิ่มเติมจํานวน 404 ล้านบาท จาก

ผู้ ถือหุ้นตามสดัสว่นการถือหุ้น  เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนภายใน 
All S 

 วงเงินให้กู้ ยืมตามสดัสว่นการถือหุ้น บริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 6.25 คิดเป็นวงเงินให้กู้ ยืม
จํานวน 25.25 ล้านบาท 

 อตัราดอกเบีย้ ร้อยละ 6.75 ตอ่ปี 
 หลกัประกนั ไมมี่ 

3. เงื่อนไขการทาํรายการ ไมมี่ 
4. บุคคลที่เก่ียวโยงกัน ไมมี่ 
5. แหล่งเงนิทุนที่ใช้ เงินทนุหมนุเวียนของบริษัท 
6. ความเหน็ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบเก่ียวกับการตกลงเข้าทาํ
รายการ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็วา่อนมุติัวงเงินให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติมนีมี้ความเหมาะสมและเป็นประโยชน์  
เน่ืองจากจะช่วยสนบัสนนุการดําเนินงานของ All S  ให้มีความ
คลอ่งตวั  และจะสามารถสร้างผลประโยชน์ในระยะยาวแก่บริษัท
และผู้ ถือหุ้นได้  ดงันัน้จงึมีมติอนมุติัวงเงินให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินเพิ่มเติมให้แก่ All S 
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7. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทที่
แตกต่างจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ไมมี่ 

 
 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

(นายณฐัพล  เอกแสงกลุ) 
รองกรรมการผู้จดัการ 

 
 

 


