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14 พฤษภาคม 2564 

 

เร่ือง การขยายระยะเวลาให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทร่วม 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท อีซึน่ แอนด์ โค จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ท่ี 3/2564 เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 
2564 มีมติอนมุติัการขยายระยะเวลาให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน่ จํากดั 
(“APCON”) ซึง่มีฐานะเป็นบริษัทร่วมโดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

 ระยะเวลาให้ความช่วยเหลือ (เดิม) ระยะเวลาให้ความช่วยเหลือ (ใหม่) 
งวดท่ี เงินให้กู้ ยืม ระยะเวลา จํานวนเงิน 

(รวมดอกเบีย้) 
เงินให้กู้ ยืม ระยะเวลา จํานวนเงิน 

(รวมดอกเบีย้) 
1 30 ล้านบาท 13 ก.พ. 63 – 13 พ.ค. 64 

(15 เดือน) 
32,430,821.90 30 ล้านบาท 13 ก.พ. 63 – 13 พ.ย. 64 

(21 เดือน) 
33,413,835.59 

2 12 ล้านบาท 8 ม.ค. – 7 ก.ค. 64 
(6 เดือน) 

12,386,794.53 12 ล้านบาท 8 ม.ค. – 7 ส.ค. 64 
(7 เดือน) 

12,453,041.11 

   44,817,616.43   45,866,876.70 

 
ทัง้นี ้ บริษัทได้รับชําระดอกเบีย้ครบถ้วนตรงตามกําหนดในช่วงเวลาท่ีผา่นมา  และการขยายระยะให้ความ

ช่วยเหลือทางการเงินดงักลา่วจะช่วยให้ APCON มีเวลาเพียงพอท่ีจะจดัสรรกระแสเงินสดในกิจการได้อยา่งเหมาะสม  
โดยมีรายละเอียดการทํารายการดงันี ้
 

1. การให้ความช่วยเหลือทางการเงนิ  
 ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 

ผู้ รับความช่วยเหลือทางการเงิน 
บริษัท อีซึน่ แอนด์ โค จํากดั (มหาชน) 
บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน่ จํากดั 

 ความสมัพนัธ์กบับริษัท 1. บริษัทเป็นผู้ ถือหุ้น APCON ในสดัสว่นร้อยละ 20.95  โดย 
APCON มีฐานะเป็นบริษัทร่วม 
2. บริษัท และ APCON มีกรรมการร่วมกนัจํานวน 1 ทา่น   ได้แก่ 
นายสนัน่  เอกแสงกลุ ซึง่บริษัทมอบหมายให้เข้าไปเป็นกรรมการใน
ฐานะท่ีบริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นของ APCON และไมเ่ป็นบคุคลเก่ียวโยงใน
ลกัษณะอ่ืน 

 ลกัษณะการดําเนินธุรกิจ เป็นผู้ให้บริการออกแบบ จดัหาและก่อสร้างงานระบบวิศวกรรม  การ
ติดตัง้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงไฟฟ้า  งานบริหารด้านปฏิบติัการ
เดินเคร่ืองและซ่อมบํารุงโรงไฟฟ้าให้กบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

 ทนุจดทะเบียน 1,050 ล้านบาท  แบง่ออกเป็น 10,500,000 หุ้น 
มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท 
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 กรรมการบริษัท 1. นายสธีุร์  ฉยุฉาย 
2. นายนิวฒัน์  คีรีวรรณ 
3. นายสนัน่  เอกแสงกลุ 
4. นายชชูาติ  เพช็รอําไพ 
5. นายชิษณ ุ อมัพะเศวต 
6. นายสชุาติ  ศภุพยคัฆ์ 
7. นายชยัวฒัน์  อทุยัวรรณ์ 
8. นางสาวฉนัทิมา  คูอ่รุณ 
9. นายศฤงคาร  สทุศัน์ชโูต 
10. นายชาตรี  โชไชย 

2. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ  
 วตัถปุระสงค์ บริษัทขยายระยะเวลาความช่วยเหลือทางการเงินซึง่ไมเ่ป็นตาม

สดัสว่นการถือหุ้นแก่ APCON เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนภายใน
และให้เกิดความคลอ่งตวัในการดําเนินโครงการตา่งๆ ตอ่ไป 

 จํานวนเงินและระยะเวลากู้ ยืม งวดท่ี 1 : 30 ล้านบาท  วนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2563 – 13 พฤศจิกายน 
2564 (รวมระยะเวลา 21 เดือน) 
งวดท่ี 2 : 12 ล้านบาท วนัท่ี 8 มกราคม – 7 สงิหาคม 2564 (รวม
ระยะเวลา 7 เดือน) 

 อตัราดอกเบีย้ ร้อยละ 6.5 ตอ่ปี  ซึง่เป็นอตัราท่ีสงูกวา่อตัราดอกเบีย้เงินฝากท่ีบริษัท
ได้รับจากสถาบนัการเงินทัว่ไป 

 หลกัประกนั ไมมี่ 
 มลูคา่รวมของรายการ เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทร่วม คิดเป็นมลูค่า

รวม 45,866,876.70 บาท หรือมีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 5.60 
ของสนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ (NTA) ของบริษัทจํานวน 818.49 ล้าน
บาท ตามงบการเงินรวมสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564  

3. เงื่อนไขการทาํรายการ บริษัทต้องได้รับอนมุติัการการเข้าทํารายการจากคณะกรรมการ และ
เปิดเผยข้อมลูต่อตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  ซึง่ไมเ่ข้าข่าย
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ  

4. บุคคลที่เก่ียวโยงกัน ไมมี่ 
5. แหล่งเงนิทุนที่ใช้ เงินทนุหมนุเวียนของบริษัท 
6. ความเหน็ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบเก่ียวกับการตกลงเข้าทาํ
รายการ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็วา่การขยายระยะเวลาการให้
ความช่วยเหลือทางการเงินนีมี้ความเหมาะสมและเป็นประโยชน์  
เน่ืองจากจะช่วยให้ APCON มีเวลาเพียงพอท่ีจะจดัสรรกระแสเงินสด
ในกิจการได้อยา่งเหมาะสม และดําเนินโครงการตา่งๆ ได้อยา่ง
คลอ่งตวั  รวมถงึมีอตัราดอกเบีย้ ระยะเวลาการกู้ ยืม การจ่ายชําระ
เงินคืน และเง่ือนไขอ่ืนๆท่ีเหมาะสม  ซึง่จะสามารถสร้างผลประโยชน์
ในระยะยาวแก่บริษัทและผู้ ถือหุ้นได้ 
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7. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทที่

แตกต่างจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ไมมี่ 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นายณฐัพล  เอกแสงกลุ) 
รองกรรมการผู้จดัการ 


