บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ ลีสซิ่ง จากัด (มหาชน)
EASTERN COMMERCIAL LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ สก. 40 / 62
วันที่ 10 มิถนุ ายน 2562
เรื่ อง

แจ้ งการอนุมตั ิเพิ่มเงินลงทุนในบริ ษัท อีซีแอล แอทเซท จากัด (ECL ASSET) อีก 24 ล้ านบาท

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้ ว ยที่ ป ระชุม คณะกรรมการของ บริ ษั ท ตะวัน ออกพาณิ ชย์ ลีส ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) (เรี ย กว่ า ECL)
ครั ง้ ที่ 2/2562 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทเพิ่มเงินลงทุน ในบริ ษัท อีซีแอล แอทเซท จากัด
(ECL ASSET) อีก 24 ล้ านบาท และอนุมตั ิให้ เงินกู้เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนอีก 200 ล้ านบาท
บริ ษั ท ECL ASSET จากัด ดาเนินธุร กิจให้ สินเชื่อเพื่ออสังหาริ มทรั พย์ มีทุนจดทะเบียน 40 ล้ านบาท
ขออนุมตั ิเพิ่มทุนอีก 40 ล้ านบาท เป็ นทุนจดทะเบียน 80 ล้ านบาท ผู้ถือหุ้นประกอบด้ วย ECL ถือหุ้น 60% บริ ษัท
โกลบอล เบสท์ เรี ยล เอสเตท โลน จากัด (เรี ยกว่า โกลบอลฯ) ถือหุ้น 40% ทาให้ หลังจากเพิ่มทุนตามสัดส่วน
ECL และบริ ษัท โกลบอลฯ จะลงทุนใน ECL ASSET 48 ล้ านบาท และ 32 ล้ านบาท ตามลาดับ และ ECL ASSET
ไม่มีผ้ บู ริ หาร หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ที่เป็ นบุคคลเกี่ยวโยง) ของบริ ษัท ECL หรื อ บริ ษัท โกลบอลฯ เข้ าถือหุ้นใน
บริ ษัท ECL ASSET เกินกว่า 10% ที่จะสามารถเป็ นผู้มีอานาจควบคุมในบริ ษัท ECL ASSET
จากรายการที่คณะกรรมการได้ อนุมตั ิเพิ่มเงินลงทุน 24 ล้ านบาท ในบริ ษัท ECL Asset จากัด ถือเป็ นการ
ลงทุนในบริ ษัทย่อยตามสัดส่วน (60 : 40) จึงไม่เข้ าข่ายต้ องปฏิบตั ิตามเกณฑ์รายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ และการ
ที่ ECL ให้ เงินกู้ยืมจานวน 200 ล้ านบาท แก่บริ ษัท ECL Asset จากัด ไม่เข้ าข่ายเป็ นรายการเกี่ยวโยงตามเกณฑ์
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ 21/2511
แม้ ว่ารายการดังกล่าว จะไม่เข้ าข่ายต้ องปฏิบตั ิ ตามเกณฑ์รายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ และเกณฑ์รายการ
เกี่ยวโยง แต่เป็ นรายการที่มีนัยสาคัญในการประกอบธุรกิจ ของบริ ษั ท จึงได้ เปิ ดเผยข้ อมูลให้ แก่ผ้ ูลงทุนทราบ
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท ตะวันออกพาณิชย์ลสี ซิ่ง จากัด (มหาชน)
( นางดวงรัตน์ แจ้ งมงคล )
กรรมการและเลขานุการบริ ษัท
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เอกสารแนบ
สรุ ป

สารสนเทศ
บริ ษัท ตะวันออกพาณิชย์ลสี ซิ่ง จากัด (มหาชน)

เรื่ อง

การอนุมตั ิเพิ่มเงินลงทุน อีก 24 ล้ านบาท และให้ วงเงินกู้อีก 200 ล้ านบาท แก่บริ ษัท ECL ASSET จากัด

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 24 พฤษภาคม 2562
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้ อง
บริ ษัทที่ลงทุน
: ชื่อ บริษัท อีซีแอล แอทเซท จากัด (ECL ASSET)
: บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลสี ซิ่ง จากัด (มหาชน) , (ECL) ถือหุ้น 60%
: บริษัท โกลบอล เบสท์ เรี ยล เอสเตท โลน จากัด , (โกลบอลฯ) ถือหุ้น 40%
เหตุผลที่ต้องเพิ่มทุน
: จากการที่ ECL ได้ ร่วมทุนกับบริ ษัท โกลบอลฯ มาประมาณ 1 ปี ธุรกิจของ
บริ ษั ท ECL ASSET จากัด มีผลประกอบการที่ ดี คณะกรรมการบริ ษั ท
ECL จึงเห็นสมควรอนุมัติให้ เพิ่ม เงินลงทุนและเพิ่ม เงินให้ ก้ ู เพื่อให้ บริ ษัท
ECL Asset ได้ ขยายธุรกิจ และสร้ างรายได้ ให้ เติบโตขึ ้นต่อไป
3. ลักษณะของรายการ
1. สัดส่วนการลงทุน 60 : 40 โดยมีผ้ ถู ือหุ้น ดังนี ้
โครงสร้ างผู้ถือหุ้น บริ ษั ท ECL Asset ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ทุนจดทะเบียน 40,000,000 บาท
แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ 400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
1. บริ ษัท ตะวันออกพาณิชย์ลสี ซิ่ง จากัด (มหาชน)
239,997 หุ้น
60%
2. บริ ษัท โกลบอล เบสท์ เรี ยลเอสเตท โลน จากัด
159,998 หุ้น
40%
3. นายดนุชา วีระพงษ์
1 หุ้น
-%
4. นางวลัยพร ปั ญญาธัญญะ
1 หุ้น
-%
5. นางสาวกาญจนา โสภณพงศ์พิพฒ
ั น์
1 หุ้น
-%
6. นายกิตติชยั ตรี รัชตพงษ์
1 หุ้น
-%
7. นายนพดล ประเสริ ฐสุโข
1 หุ้น
-%
รวม
400,000 หุ้น 100%
2. คณะกรรมการบริ ษัท ECL Asset จากัด ประกอบด้ วย
1. นายดนุชา วีระพงษ์
2.นางวลัยพร ปั ญญาธัญญะ
3. นางสาวกาญจนา โสภณพงศ์พิพฒ
ั น์ 4. นายกิตติชยั ตรี รัชตพงษ์
5. นายนพดล ประเสริ ฐสุโข

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ ลีสซิ่ง จากัด (มหาชน)
EASTERN COMMERCIAL LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

3. ทุนจดทะเบียนเดิม 40 ล้ านบาท ECL ถือหุ้นในสัดส่วน 60% ครั ง้ นี ้ บริ ษัท ECL ASSET จะเพิ่มทุนอีก
40 ล้ านบาท ECL ก็จะลงทุนตามสัดส่วนที่ถือหุ้นอยู่ 60% หรื อเพิ่มทุนอีก 24 ล้ านบาท
4. วัตถุประสงค์ ของธุรกิจ คือ การปล่อยเงินกู้โดยใช้ ที่ดินเป็ นหลักประกัน โดยจดทะเบียนจานอง หรื อ
ขายฝาก หรื อ เช่าซื ้อ และโฉนดที่ดินจะนามาเก็บไว้ ที่ ECL
5. ECL จะให้ ก้ ูเป็ นวงเงิน ไม่เกิน 5 เท่าของทุนจดทะเบียน ECL ASSET (ซึ่งเท่ากับ 80 x 5 = 400 ล้ าน
บาท) แต่ไม่เกิน 10% ของพอร์ ตลูกหนี ้สินเชื่อเช่าซื ้อของ ECL (ซึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 เท่ากับ
7,000 ล้ านบาท 10% จึงเท่ากับ 700 ล้ านบาท)
6. ECL คิดดอกเบี ้ยเงินกู้ โดยบวกเพิ่มอีกอย่างน้ อย 1.75% จากดอกเบี ้ยของธนาคารที่ ECL กู้ยืมมา
4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการตกลงเข้ าทารายการ
การร่ ว มทุ น ดั ง กล่ า ว มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ต้ องการขยายประเภทของธุ ร กิ จ เพื่ อ เพิ่ ม รายได้ ให้ กั บ บริ ษั ท
คณะกรรมการบริ ษัทมีมติเป็ นเอกฉันท์ เห็นสมควรให้ บริ ษั ทลงทุนในบริ ษัท ECL ASSET จากัด จานวนเงิน
อีก 24 ล้ านบาท และอนุมตั ิเพิ่มวงเงินกู้อีก 200 ล้ านบาท
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

..................................................
( นางดวงรัตน์ แจ้ งมงคล )
กรรมการและเลขานุการบริ ษัท

