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12 กมุภาพนัธ์ 2563 

 

เร่ือง การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทร่วม (บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั) 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 
2563 มีมติอนมุติัการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน่ จํากดั (“APCON”) ซึง่เป็น
บริษัทร่วมและเป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั เป็นวงเงินไมเ่กิน 30 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการเข้าทํารายการ ดงันี ้
 

1. วันที่เกดิรายการ  ภายในเดือนกมุภาพนัธ์ 2563 
2. การให้ความช่วยเหลือทางการเงนิ  
 ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 

ผู้ รับความช่วยเหลือทางการเงิน 
บริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) 
บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน่ จํากดั 

 ความสมัพนัธ์กบับริษัท มีฐานะเป็นบริษัทร่วมและเป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั  เน่ืองจากมี
กรรมการบริษัทร่วมกนัจํานวน 1 ทา่น ได้แก่ นายสนัน่  เอกแสงกลุ   

 ลกัษณะการดําเนินธุรกิจ เป็นผู้ให้บริการออกแบบ จดัหาและก่อสร้างงานระบบวิศวกรรม  การ
ติดตัง้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงไฟฟ้า  งานบริหารด้านปฏิบติัการ
เดินเคร่ืองและซ่อมบํารุงโรงไฟฟ้าให้กบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

 ทนุจดทะเบียน 1,050 ล้านบาท  แบง่ออกเป็น 10,500,000 หุ้น 
มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท 

 โครงสร้างการถือหุ้น 
ลําดบั ช่ือผู้ ถือหุ้น จํานวนหุ้น ร้อยละ 

1. บมจ.อีซึน่ เพ้นท์ 2,199,999 20.95 
2. นายวศิน เดชกิจวิกรม 1,899,501 18.09 
3. นายชชูาติ เพ็ชรอําไพ 1,750,000 16.67 
4. นายศรีศกัร เดชกิจวิกรม 1,607,500 15.31 
5. บริษัท ชยัวฒันา กรีน จํากดั 525,000 5.00 
6. นายสธีุร์ ฉยุฉาย 485,000 4.62 
7. นายสรุศกัด์ิ เหลา่สายเชือ้ 370,000 3.52 
8. บริษัท พริสไทน์ เวิล์ด อินเวส ลมิิเตด็ 367,500 3.50 
9. นางสาวเนตรนพิศ รุ่งธนเกียรติ 180,000 1.71 

10. นายสมชาย เหลา่สายเชือ้ 150,000 1.43 
11. นางสาวพฒัน์ธวณัย์ แสงเนตร 150,000 1.43 
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12. นายโสภณ สมยัรัฐ 133,500 1.27 
13. นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ์ 130,000 1.24 
14. นางสมุาลี คงบํารุง 108,500 1.03 
15. นายชิตพงษ์ คูอ่รุณ 105,000 1.00 
16. นายศภุพงศ์ จิรพงศ์ 90,000 0.86 
17. นางสาวสรัลริชญ์ น้อยเลิศบญุ 50,000 0.48 
18. นางปลดิา เศรณียานนท์ 40,000 0.38 
19. นายพงษ์ดิษฐ์ พจนา 40,000 0.38 
20. นางสาวโสภณา วงศ์สนสนีุย์ 23,000 0.22 
21. นางอาภาวดี มีคณุเอ่ียม 22,500 0.21 
22. นายประเสริฐ ย่ิงจรูญกิจ 20,000 0.19 
23. นางพนาวนัท์ ธนะเนตร 15,000 0.14 
24. นายอมัรินทร์ สิมะโรจน์ 10,000 0.10 
25. นายกิตติ เรืองแสงไทย 10,000 0.10 
26. นายสกัรียา ชิตวงศ์ 8,000 0.08 
27. นายถาวร พรพนสัศรี 5,000 0.05 
28. นางวสฺธิดา เรตขานนัท์ 5,000 0.05 

 

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ  
 วงเงินกู้ ยืม ไมเ่กิน 30 ล้านบาท 
 วตัถปุระสงค์ ชําระเงินคืนให้แก่สถาบนัการเงินเพ่ือให้เกิดความคลอ่งตวัในการ

ดําเนินโครงการตา่งๆ ตอ่ไป 
 อตัราดอกเบีย้ ร้อยละ 6.5 ตอ่ปี 
 ระยะเวลากู้ ยืม 3 เดือน 
 หลกัประกนั ไมมี่ 

4. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กาํหนดมูลค่า
รวมของรายการ 

เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทร่วม  วงเงินไมเ่กิน 
30 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 2.69 ของสนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ 
(NTA) ของบริษัทจํานวน 1,131.54 ล้านบาท ตามงบการเงินรวม
สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562  คิดเป็นรายการขนาดกลางซึง่
เกินกวา่ร้อยละ 0.03 แตไ่มเ่กินกวา่ร้อยละ 3 ของ NTA 
 
บริษัทต้องเปิดเผยข้อมลูตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  และ
ขออนมุติัการเข้าทํารายการดงักลา่วจากคณะกรรมการบริษัทตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง 
หลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและเปิดเผยข้อมลูตอ่
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

5. เงื่อนไขการทาํรายการ การเข้าทํารายการครัง้นีถื้อเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศ 
ของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 21/2551 ประเภท
รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 
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6. บุคคลที่เก่ียวโยงกัน กรรมการร่วมกนัจํานวน 1 ทา่น ได้แก่ นายสนัน่  เอกแสงกลุ 
7. แหล่งเงนิทุนที่ใช้ เงินทนุหมนุเวียนของบริษัท 
8. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท

เก่ียวกับการตกลงเข้าทาํรายการ 
คณะกรรมการบริษัทมีความเหน็วา่การทํารายการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินนีมี้ความเหมาะสมและเป็นประโยชน์  
เน่ืองจากการชําระหนีคื้นให้แก่สถาบนัการเงินจะช่วยให้ APCON 
ดําเนินโครงการตา่งๆ ท่ีอยูร่ะหวา่งดําเนินการได้คลอ่งตวัและจะ
สามารถสร้างผลประโยชน์ในระยะยาวแก่บริษัทและผู้ ถือหุ้นได้  
ดงันัน้จงึมีมติอนมุติัให้บริษัทเข้าทํารายการดงักลา่ว โดยกรรมการ
ท่ีเป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุและออกเสียงในการ
พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนันี ้

9. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท 

ไมมี่ 

 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

(นายณฐัพล  เอกแสงกลุ) 
รองกรรมการผู้จดัการ 


