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วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 

 
เร่ือง การขยายระยะเวลาให้ความช่วยเหลือทางการเงิน และ การยกเลกิวงเงินให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (สว่นท่ี

เหลือ) แก่บริษัท ออลเอส โฮลดิง้ จํากดั และ การคํา้ประกนัวงเงินสนิเช่ือให้แก่ บริษัท เอเชีย แคบ็ จํากดั 
เรียน    กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท อีซึน่ แอนด์ โค จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ท่ี 6/2563 เม่ือวนัท่ี 13  
พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติอนมุติัเร่ืองเก่ียวกบัการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท ออลเอส โฮลดิง้ จํากดั (“All S”) 
และ บริษัท เอเชีย แคบ็ จํากดั (“Asia Cab”) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของ All S โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

1. การขยายระยะเวลาให้ความช่วยเหลือทางการเงนิตามสัดส่วนการถือหุ้นแก่ All S 
ตามท่ีท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุติัการให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามสดัสว่นการถือหุ้นแก่ All S 

โดยบริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 6.25  เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนภายใน All S  มีอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 6.75 ตอ่ปี 
ซึง่บริษัทได้เปิดเผยข้อมลูตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยแล้ว ดงันี ้

1) ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2563 ได้มีมติอนมุติัวงเงินให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่ All S ตามสดัสว่นการถือหุ้น จํานวน 11.25 ล้านบาท 

2) ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 5/2563 เม่ือวนัท่ี 14 สงิหาคม 2563 ได้มีมติอนมุติัวงเงินให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินตามสดัสว่นการถือหุ้นแก่ All S (เพิ่มเติม) จํานวน 25.25 ล้านบาท 

รวมวงเงินให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ All S ทัง้สิน้จํานวน 36.50 ล้านบาท  ซึง่ปัจจบุนั All S ได้กู้ ยืมเงิน
จากบริษัทแล้วจํานวน 15,937,500 บาท  โดยมีรายละเอียดและระยะเวลากู้ ยืมเงิน ดงันี ้

 

งวดที่ จํานวนเงิน (บาท) ระยะเวลากู้ ยืม 
1 7,500,000 วนัท่ี 6 มีนาคม – 1 ธนัวาคม 2563 
2 3,750,000 วนัท่ี 1 เมษายน – 28 ธนัวาคม 2563 
3 4,687,500 วนัท่ี 20 สิงหาคม – 18 พฤศจิกายน 2563 
รวม 15,937,500  

 
ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุติัการขยายระยะเวลากู้ ยืมเงินจํานวน 15,937,500 บาทข้างต้น ออกไป

อีกเป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึง่จะช่วยให้ All S มีเวลาเพียงพอท่ีจะจดัสรรกระแสเงินสดในกิจการได้อยา่งเหมาะสม ดงันี ้
 

งวดที่ จํานวนเงิน ระยะเวลากู้ ยืม (เดิม) ระยะเวลากู้ยมื (ใหม่) 

1 7,500,000 บาท วนัท่ี 6 มีนาคม – 1 ธนัวาคม 2563 วันที่ 6 มีนาคม 2563 – 28 กุมภาพนัธ์ 2564 

2 3,750,000 บาท วนัท่ี 1 เมษายน – 28 ธนัวาคม 2563 วันที่ 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 

3 4,687,500 บาท วนัท่ี 20 สิงหาคม – 18 พฤศจิกายน 2563 วันที่ 20 สงิหาคม 2563 – 16 กุมภาพนัธ์ 2564 

  
ทัง้นี ้บริษัทได้รับตัว๋สญัญาใช้เงินและได้รับชําระดอกเบีย้เงินกู้ ยืมจาก All S เรียบร้อยแล้ว  และคงมีวงเงินให้

ความช่วยเหลือแก่ All S (สว่นท่ีเหลือ) จํานวน 20,562,500 บาท 
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2. การยกเลกิวงเงนิให้ความช่วยเหลือทางการเงนิแก่ All S (ส่วนที่เหลือ) 

ตามท่ีท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนมุติัการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ All S เป็นวงเงินทัง้สิน้
จํานวน 36.50 ล้านบาท  ซึง่ปัจจบุนั All S ได้กู้ ยืมเงินจากบริษัทแล้วจํานวน 15,937,500 บาท  ทําให้ยงัมีวงเงินให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงิน (สว่นท่ีเหลือ) จํานวน 20,562,500 บาท นัน้ 

ในการนี ้ ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมติยกเลกิวงเงินให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ All S (สว่นท่ีเหลือ) 
จํานวน 20,562,500 บาท  เน่ืองจาก Asia Cab ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของ All S ได้รับอนมุติัวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน
แล้ว  ดงันัน้ All S จงึไมมี่ความจําเป็นต้องใช้วงเงิน (สว่นท่ีเหลือ) เพ่ือกิจการในกลุม่บริษัท 
  

3. การคํา้ประกันวงเงนิสนิเช่ือให้แก่ Asia Cab ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน All S ต่อสถาบันการเงนิ 
ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุติัการคํา้ประกนัวงเงินสนิเช่ือให้แก่ Asia Cab ตามสดัสว่นท่ีบริษัทถือหุ้น

ใน All S ซึง่มีฐานะเป็นบริษัทแมข่อง Asia Cab และเป็นผู้ ถือหุ้น Asia Cab ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ตอ่ธนาคารกรุงเทพ 
จํากดั (มหาชน)  โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

1. วนัท่ีเกิดรายการ ภายในไตรมาสท่ี 4 ปี 2563 
2. คูก่รณีท่ีเก่ียวข้อง  
 ผู้ คํา้ประกนั บริษัท อีซึน่ แอนด์ โค จํากดั (มหาชน) 
 ผู้ขอให้คํา้ประกนั บริษัท เอเชีย แคบ็ จํากดั 
 บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั ไมมี่ 
 ความสมัพนัธ์กบับริษัท บริษัทเป็นผู้ ถือหุ้น All S ในสดัสว่นร้อยละ 6.25  โดย All S มีฐานะ

เป็นบริษัทแมข่อง Asia Cab และถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 
 ลกัษณะการดําเนินธุรกิจ ดําเนินธุรกิจผลิตประกอบรถยนต์และรถรับจ้างสาธารณะ  กิจการรถ

รับจ้างสาธารณะ 
 ทนุจดทะเบียน 390 ล้านบาท  แบง่ออกเป็น 3,900,000 หุ้น 

มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท 
 โครงสร้างการถือหุ้น 

ลําดบั ช่ือผู้ ถือหุ้น ร้อยละ 
1. บริษัท ออลเอส โฮลดิง้ จํากดั 99.99 
2. นายสมศกัด์ิ  ดารารัตนโรจน์ 0.005 
3. นางสาวศิรินนัท์  ดารารัตนโรจน์ 0.005 
 รวม 100.00 

 

  
กรรมการบริษัท 

 
1. นายสมศกัด์ิ  ดารารัตนโรจน์ 
2. นายสรุพล  ดารารัตนโรจน์ 
3. นางสาวศิรินนัท์  ดารารัตนโรจน์ 
4. นายโกมล  ดารารัตนโรจน์ 
5. นายศฤงคาร  สทุศัน์ชโูต 



 
Eason & Co Public Company Limited 

หน้า 3/3 

 

3. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ การให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยการคํา้ประกนัวงเงินสนิเช่ือ
ให้แก่ Asia Cab  ร้อยละ 6.25 ตามสดัสว่นการถือหุ้นใน All S ซึง่มี
ฐานะเป็นบริษัทแมข่อง Asia Cab และถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 

4. รายละเอียดของรายการ  
 ช่ือบริษัทท่ีขอให้คํา้ประกนั บริษัท เอเชีย แคบ็ จํากดั 
 มลูคา่การคํา้ประกนั ร้อยละ 6.25 ของการจดัทําสญัญาสนิเช่ือตอ่ธนาคารกรุงเทพ จํากดั 

(มหาชน) ดงันี ้
1. วงเงินกู้ระยะยาว จํานวน 31.25 ล้านบาท 
ของวงเงินสนิเช่ือจํานวน 500 ล้านบาท 
2. วงเงินเบิกเงินเกินบญัชี จํานวน 1,875,000 บาท 
ของวงเงินสนิเช่ือจํานวน 30 ล้านบาท 
3. วงเงินคํา้ประกนัหนีปั้จจบุนั  จํานวน 2,812,500 บาท 
ของวงเงินสนิเช่ือจํานวน 45 ล้านบาท 
4. วงเงิน International L/G หนีปั้จจบุนั จํานวน 87,500 เหรียญ
สหรัฐฯ ของวงเงินสนิเช่ือจํานวน 1.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
5. วงเงิน International L/G และ Forward ในอนาคต จํานวน 
103,100 เหรียญสหรัฐฯ ของวงเงินสนิเช่ือจํานวน 1,649,600 เหรียญ
สหรัฐฯ 
6. วงเงินหนงัสือคํา้ประกนัในอนาคต จํานวน 4,375,000 บาท 
ของวงเงินสนิเช่ือจํานวน 70 ล้านบาท 

5. วตัถปุระสงค์การทํารายการ เพ่ือสนบัสนนุการดําเนินงานของบริษัทท่ีร่วมลงทนุ  โดยการคํา้
ประกนัวงเงินสนิเช่ือตามสดัสว่นการถือหุ้น 

6. กรรมการท่ีมีสว่นได้เสีย ไมมี่ 
7. ความเหน็ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบเก่ียวกบัการเข้าทํา
รายการ 

เหน็สมควรให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยการคํา้ประกนัวงเงิน
สนิเช่ือ  เน่ืองจากจะช่วยสนบัสนนุการดําเนินงานของบริษัทท่ีร่วม
ลงทนุให้มีความคลอ่งตวั  และจะสามารถสร้างผลประโยชน์ในระยะ
ยาวแก่บริษัทและผู้ ถือหุ้นได้  ดงันัน้จงึมีมติอนมุติัการคํา้ประกนัวงเงิน
สนิเช่ือให้แก่ Asia Cab 

8. ความเหน็ของคณะกรรมการ
บริษัทท่ีแตกตา่งจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ไมมี่ 

 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

(นายณฐัพล  เอกแสงกลุ) 
รองกรรมการผู้จดัการ 


