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5 มกราคม 2564
เรื่ อง

การให้ ความช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติมแก่บริษัทร่วม

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีซนึ่ แอนด์ โค จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 5 มกราคม
2564 มีมติอนุมตั ิการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติมแก่ บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ ชนั่ จํากัด
(“APCON”) ซึง่ มีฐานะเป็ นบริษัทร่วมเป็ นจํานวนเงิน 12 ล้ านบาท เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในและให้ เกิดความ
คล่องตัวในการดําเนินโครงการต่างๆ ต่อไป
ทังนี
้ ้ บริษัทได้ ให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ APCON ก่อนหน้ านี ้เป็ นจํานวนเงิน 32,430,821.90 บาท (รวม
ดอกเบี ้ยแล้ ว) ซึง่ APCON มีกําหนดชําระเงินคืนในเดือนพฤษภาคม 2564 โดยมีขนาดรายการคิดเป็ นร้ อยละ 3.00 ของ
สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทจํานวน 1,082.66 ล้ านบาท ตามงบการเงินรวมสิ ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน
2563 ตามที่บริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563
การให้ ความช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติมแก่ APCON มีรายละเอียดดังนี ้
1. การให้ ความช่ วยเหลือทางการเงิน
วันที่เกิดรายการ
ผู้ให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน
ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน
ความสัมพันธ์กบั บริษัท

ลักษณะการดําเนินธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน
กรรมการบริษัท

8 มกราคม 2564
บริษัท อีซนึ่ แอนด์ โค จํากัด (มหาชน)
บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ ชนั่ จํากัด
1. บริษัทเป็ นผู้ถือหุ้น APCONในสัดส่วนร้ อยละ 20.95 มีฐานะเป็ น
บริษัทร่วม
2. บริษัท และ APCON มีกรรมการร่วมกันจํานวน 1 ท่าน ได้ แก่ นาย
สนัน่ เอกแสงกุล ซึง่ บริ ษัทมอบหมายให้ เข้ าไปเป็ นกรรมการในฐานะ
ที่บริษัทเป็ นผู้ถือหุ้นของ APCON และไม่เป็ นบุคคลเกี่ยวโยงใน
ลักษณะอื่น
เป็ นผู้ให้ บริการออกแบบ จัดหาและก่อสร้ างงานระบบวิศวกรรม การ
ติดตังเครื
้ ่ องจักรและอุปกรณ์โรงไฟฟ้า งานบริหารด้ านปฏิบตั ิการ
เดินเครื่ องและซ่อมบํารุงโรงไฟฟ้าให้ กบั หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
1,050 ล้ านบาท แบ่งออกเป็ น 10,500,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท
1. นายสุธีร์ ฉุยฉาย
2. นายนิวฒ
ั น์ คีรีวรรณ
3. นายสนัน่ เอกแสงกุล
4. นายชูชาติ เพ็ชรอําไพ
5. นายชิษณุ อัมพะเศวต
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6. นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์
7. นายชัยวัฒน์ อุทยั วรรณ์
8. นางสาวฉันทิมา คูอ่ รุณ
9. นายศฤงคาร สุทศั น์ชโู ต
10. นายชาตรี โชไชย
2. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
วัตถุประสงค์

3.

4.
5.
6.

7.

APCON มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินซึง่ ไม่เป็ นตามสัดส่วนการถือหุ้น
จํานวน 12 ล้ านบาท เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในและเพิ่ม
ความคล่องตัวในการดําเนินโครงการต่างๆ ต่อไป
อัตราดอกเบี ้ย
ร้ อยละ 6.5 ต่อปี ซึง่ เป็ นอัตราที่สงู กว่าอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากที่บริษัท
ได้ รับจากสถาบันการเงินทัว่ ไป
ระยะเวลากู้ยืม
ระยะเวลา 6 เดือน (วันที่ 8 มกราคม – 8 กรกฎาคม 2564)
หลักประกัน
ไม่มี
มูลค่ารวมของรายการ
เป็ นการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติมแก่ APCON เป็ น
จํานวนเงิน 12,386,794.53 บาท (รวมดอกเบี ้ยแล้ ว) และเมื่อรวมกับ
การให้ ความช่วยเหลือทางการเงินก่อนหน้ านี ้จํานวน 32,430,821.90
บาท รวมเป็ นการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินทังสิ
้ ้น
44,817,616.43 บาท หรื อมีขนาดรายการคิดเป็ นร้ อยละ 4.14 ของ
สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (NTA) ของบริ ษัทจํานวน 1,082.66 ล้ านบาท
ตามงบการเงินรวมสิ ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
เงื่อนไขการทํารายการ
บริษัทต้ องได้ รับอนุมตั ิการการเข้ าทํารายการจากคณะกรรมการ และ
เปิ ดเผยข้ อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ ไม่เข้ าข่าย
รายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ไม่มี
แหล่ งเงินทุนที่ใช้
เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการให้ ความช่วยเหลือทาง
ตรวจสอบเกี่ยวกับการตกลงเข้ าทํา การเงินนี ้มีความเหมาะสมและเป็ นประโยชน์ เนื่องจากจะช่วยให้
รายการ
APCON ดําเนินโครงการต่างๆ ได้ อย่างคล่องตัว รวมถึงมีอตั รา
ดอกเบี ้ย ระยะเวลาการกู้ยืม การจ่ายชําระเงินคืน และเงื่อนไขอื่นๆที่
เหมาะสม ซึง่ จะสามารถสร้ างผลประโยชน์ในระยะยาวแก่บริษัทและ
ผู้ถือหุ้นได้ ดังนันจึ
้ งมีมติอนุมตั ิให้ บริษัทเข้ าทํารายการดังกล่าว
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่ ไม่มี
ต่ างจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายณัฐพล เอกแสงกุล)
รองกรรมการผู้จดั การ
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