14 พฤษภาคม 2564
เรื่ อง
เรี ยน

ความคืบหน้ าการรับชําระหนี ้เงินให้ ก้ ยู ืมและการอนุมตั ิวงเงินเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัท ออลเอส โฮลดิ ้ง จํากัด
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อีซนึ่ แอนด์ โค จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้ งให้ ทราบถึงความคืบหน้ าการรับชําระหนี ้และการอนุมตั ิวงเงินเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานของบริษัท ออลเอส โฮลดิ ้ง จํากัด (“All S”) ดังนี ้
1. ความคืบหน้ าการรั บชําระหนีจ้ าก All S
ตามที่บริษัทได้ ให้ ความช่วยเหลือทางการเงินตามสัดส่วนการถือหุ้นแก่ All S เป็ นจํานวนเงินรวม 15,937,500 บาท อัตรา
ดอกเบี ้ยร้ อยละ 6.75 บาทต่อปี นัน้
บริษัทขอเรี ยนให้ ทราบว่าบริษัทได้ รับชําระหนี ้พร้ อมดอกเบี ้ยจาก All S ตามกําหนดเป็ นจํานวนเงินรวม 16,831,586.07 บาท
เรี ยบร้ อยแล้ ว ดังนี ้
งวดที่
1
2
3
รวม

จํานวนเงิน (บาท)
7,500,000
3,750,000
4,687,500
15,937,500

ระยะเวลากู้ยืม
วันที่ 6 มีนาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564
วันที่ 20 สิงหาคม 2563 – 16 กุมภาพันธ์ 2564

ดอกเบี ้ย (บาท)
484,058.24
253,125.00
156,902.83

รวมจํานวนเงิน (บาท)
7,984,058.24
4,003,125.00
4,844,402.83
16,831,586.07

2. การอนุมัตวิ งเงินเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ All S
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ได้ มีมติอนุมตั ิวงเงินจํานวน 13.75 ล้ านบาท
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ All S ซึง่ ดําเนินธุรกิจผลิตประกอบรถ กิจการรถรับจ้ างสาธารณะและกิจการเทคโนโลยีที่สนับสนุน
กิจการรถรับจ้ างสาธารณะ โดยคงอยูร่ ะหว่างการพิจารณาแนวทางสนับสนุนการดําเนินงานจํานวน 2 แนวทาง ดังนี ้
แนวทางที่ 1
การให้ ความช่ วยเหลือทางการเงินแก่ All S

All S จะกู้ยืมเงินจํานวน 220 ล้ านบาทจากผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น
เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายใน All S
โดยบริษัทเป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 6.25 คิดเป็ นเงินให้ ก้ ยู ืมตาม
สัดส่วนจํานวน 13.75 ล้ านบาท และมีอตั ราดอกเบี ้ยร้ อยละ 6.75 ต่อปี

แนวทางที่ 2
การลงทุนเพิ่มใน All S

All S จะเพิ่มทุนตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมจากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน
580 ล้ านบาท เป็ นจํานวน 800 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นเงินเพิ่มทุนจํานวน
220 ล้ านบาท โดยออกหุ้นสามัญจํานวน 2.2 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
100 บาท

บริษัทเป็ นผู้ถือหุ้น All S ในสัดส่วนร้ อยละ 6.25 จะได้ รับสิทธิซื ้อหุ้นเพิ่มทุน
จํานวน 137,500 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท คิดเป็ นเงินลงทุนเพิ่มจํานวน
13.75 ล้ านบาท
ซึง่ การเพิ่มทุนดังกล่าวไม่ทําให้ สดั ส่วนการถือหุ้น
เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด
แนวทางนี ้ถือเป็ นการเข้ าทํารายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ซงึ่ บริษัทจะต้ อง
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง
หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนยั สําคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อ
จําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่าการอนุมตั ิวงเงินเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ All S มีความ
เหมาะสมและเป็ นประโยชน์ เนื่องจากจะช่วยให้ All S ดําเนินงานได้ คล่องตัว และจะสามารถสร้ างผลประโยชน์ในระยะยาวแก่บริษัท
และผู้ถือหุ้นได้
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่มีความเห็นต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงมีมติอนุมตั ิวงเงินจํานวน 13.75 ล้ านบาท
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ All S พร้ อมมอบหมายให้ คณะกรรมการบริหารเป็ นผู้พิจารณาแนวทางให้ การสนับสนุนข้ างต้ น ซึง่
เมื่อปรากฎความชัดเจนแล้ วให้ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายณัฐพล เอกแสงกุล)
รองกรรมการผู้จดั การ

