
 
 

วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2562 
 
เร่ือง การจ่ายเงินปันผล การเปล่ียนช่ือบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ  วตัถปุระสงค์ของบริษัท ข้อบงัคบั

บริษัท และ ดวงตราบริษัท  การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และกําหนดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 
สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1. รายละเอียดของข้อบงัคบัท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
  2. สารสนเทศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
เรียน    กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 
2562 ได้มีมติอนมุติัเร่ืองสําคญัดงัตอ่ไปนี ้
 

1. อนมุติัการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจําปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.07 บาท (เจ็ดสตางค์)  โดย
กําหนดให้วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2562 เป็นวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพ่ือสทิธิในการรับเงินปันผล (Record Date)    
และกําหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562  การให้สิทธิดงักลา่วยงัมีความไมแ่น่นอน  
เน่ืองจากต้องรอการอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
 

2. เหน็ชอบให้นําเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติังบการเงินของบริษัทรอบบญัชีประจําปี 2561  สิน้สดุ  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 

3. เหน็ชอบให้นําเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติัการจดัสรรกําไรสทุธิร้อยละ 5 คิดเป็นเงินจํานวน 
3,156,801.55 บาทเป็นทนุสํารองตามกฎหมาย  ซึง่ทําให้บริษัทมีทนุสํารองรวมทัง้สิน้ 41,639,144.72 บาท 
 

4. เหน็ชอบให้นําเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติัการแตง่ตัง้กรรมการท่ีพ้นตําแหน่งตามวาระ จํานวน 3 
ทา่น กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ ได้แก่ 1) นายสนิท เอกแสงกลุ 2) นางสาวสริินนัท์  เอกแสงกลุ 
และ 3) ศ.ดร.ธราพงษ์  วิทิตศานต์            และกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2562 เป็นวงเงินไมเ่กิน 
2.5 ล้านบาท (ไมร่วมคา่ตอบแทนกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารในรูปของเงินเดือนประจํา) 
 

5. เหน็ชอบให้นําเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติัการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท สําหรับปี 2562 ได้แก่ 
นางสาวสลุลติ  อาดสวา่ง ใบอนญุาตเลขท่ี 7517  หรือ นายพีระเดช  พงษ์เสถียรศกัด์ิ ใบอนญุาตเลขท่ี 4752 
หรือ นายพจน์  อศัวสนัติชยั ใบอนญุาตเลขท่ี 4891 หรือ นายธนะวฒิุ  พิบลูย์สวสัด์ิ ใบอนญุาตเลขท่ี 6699  หรือ 
นางสาวโสรยา  ตินตะสวุรรณ์ ใบอนญุาตเลขท่ี 8658  บริษัทสอบบญัชีธรรมนิติ และมีคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี 
เป็นจํานวน 880,000 บาท 
 



 
 

6. เหน็ชอบให้นําเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติัการเปล่ียนแปลงช่ือบริษัท  การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือ
บริคณห์สนธิ  วตัถปุระสงค์ของบริษัท ข้อบงัคบัของบริษัท และดวงตราบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกบัการดําเนิน
ธุรกิจท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัและท่ีจะดําเนินตอ่ไปในอนาคต ดงันี ้
6.1 เปล่ียนแปลงช่ือบริษัท 

เดิม : ภาษาไทย บริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) 
 ภาษาองักฤษ Eason Paint Public Company Limited 
ใหม ่:  ภาษาไทย บริษัท อีซึน่ จํากดั (มหาชน) 
 ภาษาองักฤษ Eason Public Company Limited 

และเปล่ียนแปลงดวงตราของบริษัท  โดยยงัคงใช้ช่ือยอ่หลกัทรัพย์ “EASON” เช่นเดิม  
6.2 หนงัสือบริคณห์สนธิ 

1) แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 1 (ช่ือบริษัท) เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนช่ือบริษัท 
2) แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 3 (วตัถปุระสงค์)  โดยเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์จํานวน 1 ข้อ ดงันี ้

“(ข้อ 45) ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการทําธุรกรรมบนอินเตอร์เน็ต (Internet)  
การประกอบการค้าบนอินเตอร์เน็ต หรือ อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) และธุรกรรมทางส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ ทกุประเภททัง้ในและตา่งประเทศ” 

6.3 ข้อบงัคบัของบริษัท 
1) แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 1, ข้อ 2 และ ข้อ 64 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนช่ือบริษัท 
2) แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 27 และ ข้อ 28 เพ่ือให้สอดคล้องกบัประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ฉบบัท่ี 74/2557 เร่ืองการประชมุผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
3) แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 36 เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

มาตรา 100  ท่ีแก้ไขเพิ่มเติมโดยคําสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ ท่ี 21/2560 เร่ืองการ
แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพ่ืออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 

โดยมีรายละเอียดของข้อบงัคบัท่ีแก้ไขเพิ่มเติมตาม สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1 
 

7. อนมุติัการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั  โดยการตอ่สญัญาเช่าท่ีดินเพ่ือใช้เป็นท่ีตัง้สํานกังานสาขากรุงเทพฯ จาก
บริษัท เอกแสง โฮลดิง้ส์ จํากดั (“EKH”) ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท  ระยะเวลา 3 ปี มลูคา่รายการรวม 
4,017,600 บาท  คิดเป็นรายการขนาดกลางมลูคา่เกินกวา่ 1 ล้านบาทแตไ่มเ่กินกวา่ 20 ล้านบาท  ซึง่บริษัทต้อง
เปิดเผยข้อมลูต่อตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  โดยมีรายละเอียดตามสารสนเทศรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตาม
สิง่ท่ีสง่มาด้วย 2 
 

8. อนมุติัให้จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ในวนัศกุร์ท่ี 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรัชวิภา 
อาคารธารทิพย์ ชัน้ 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ตามวาระประชมุดงันี ้
8.1 รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561  ประชมุเม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2561 
8.2 รับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 



 
8.3 พิจารณาอนมุติังบการเงินของบริษัทสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
8.4 พิจารณาอนมุติัการจดัสรรกําไรสทุธิเป็นทนุสํารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการ

ดําเนินงานประจําปี 2561 
8.5 พิจารณาอนมุติัการแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 ทา่นและการ

กําหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2562 
8.6 พิจารณาอนมุติัการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีสําหรับปี 2562 
8.7 พิจารณาอนมุติัการเปล่ียนแปลงช่ือบริษัท  การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ  วตัถปุระสงค์บริษัท  

ข้อบงัคบัของบริษัท และดวงตราของบริษัท 
8.8 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ทัง้นีกํ้าหนดให้วนัท่ี 15 มีนาคม 2562 เป็นวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพ่ือสิทธิในการเข้าร่วมประชมุ 
(Record Date) และบริษัทจะดําเนินการเผยแพร่หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ในเวบ็ไซต์
ของบริษัท www.easonpaint.co.th ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 30 วนั 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

(นายณฐัพล  เอกแสงกลุ) 
รองกรรมการผู้จดัการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1  รายละเอียดของข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 
 

ข้อ ข้อบงัคบัปัจจบุนั ข้อบงัคบัท่ีเสนอให้แก้ไขใหม ่
1. ข้อบงัคบันีใ้ห้เรียกว่า ข้อบงัคบัของ บริษัท อีซึ่น 

เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) 
ข้อบงัคบันีใ้ห้เรียกว่า ข้อบงัคบัของ บริษัท อีซึ่น 
จํากดั (มหาชน) 

2. คําว่า “บริษัท” ท่ีใช้ในข้อบังคับนีใ้ห้หมายถึง 
บริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) 

คําว่า “บริษัท” ท่ีใช้ในข้อบังคับนีใ้ห้หมายถึง 
บริษัท อีซึน่ จํากดั (มหาชน) 

64. ดวงตราของบริษัทให้มีลกัษณะดงันี ้
 
 
 
 
 
 

ดวงตราของบริษัทให้มีลกัษณะดงันี ้
 
 

27. ในการเรียกประชมุคณะกรรมการ  ให้ประธาน 
กรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจดัส่งหนงัสือ
นดัประชมุไปยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั 
ก่อนวนัประชมุ  เว้นแต่ในกรณีจําเป็นรีบด่วน  
เพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท  จะแจ้ง
การนัดประชุมโดยวิ ธี อ่ืนและกําหนดวันนัด
ประชมุเร็วกวา่นัน้ก็ได้ 
 
ในกรณีท่ีกรรมการตัง้แต่สองคนขึน้ไปร้องขอให้
มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ  ให้ประธาน
กรรมการกําหนดวนันดัประชมุภายในสิบส่ี (14) 
วนันบัแตว่นัท่ีได้รับการร้องขอเช่นวา่นัน้ 

ในการเรียกประชมุคณะกรรมการ  ให้ประธาน 
กรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจดัสง่หนงัสือ
นดัประชมุไปยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั 
ก่อนวนัประชมุ  เว้นแต่ในกรณีจําเป็นรีบด่วน  
เพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท  จะแจ้ง
การนัดประชุมโดยวิ ธี อ่ืนและกําหนดวันนัด
ประชมุเร็วกวา่นัน้ก็ได้ 
 
ในการจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ
ร ว ม ทั ้ง เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการ  บริษัทอาจจัดส่งหนังสือนัด
ประชมุคณะกรรมการและเอกสารประกอบการ
ประชมุดงักลา่วทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์แทน
ก็ได้   ในการนีผู้้ มีหน้าท่ีจัดการประชุมต้อง
จัดเก็บสําเนาหนังสือนัดประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน  โดยจะ
จดัเก็บในรูปข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้ 
 
ในกรณีท่ีกรรมการตัง้แต่สองคนขึน้ไปร้องขอให้
มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ  ให้ประธาน



 

กรรมการกําหนดวนันดัประชมุภายในสิบส่ี (14) 
วนันบัแตว่นัท่ีได้รับการร้องขอเช่นวา่นัน้ 

28. ใ น ก า รป ร ะ ชุ ม คณะก ร รมก า ร   จ ะ ต้ อ ง
ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์
ประชมุ 
 
ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม  
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้า ท่ี ไ ด้   ถ้า มีรอง
ประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็น
ประธาน  ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ  หรือมี
แต่ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้  ให้กรรมการซึ่ง
มาประชุม เ ลือกกรรมการคนหนึ่ งขึ น้ เ ป็น
ประธานในท่ีประชมุ 

ใ น ก า รป ร ะ ชุ ม คณะก ร ร มก า ร   จ ะ ต้ อ ง
ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์
ประชมุ 
 
ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม  
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้า ท่ี ไ ด้   ถ้า มีรอง
ประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็น
ประธาน  ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ  หรือมี
แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ให้กรรมการซึ่ง
มาประชมุเลือกกรรมการคนหนึง่ขึน้เป็นประธาน
ในท่ีประชมุ 
 
ในกา รประชุมคณะกร รมกา รแต่ ละค รั ้ง  
ประธานในท่ีประชุมจะกําหนดให้กรรมการของ
บริษัทเข้าร่วมประชมุและดําเนินการใดๆ ในการ
ประชุมดงักล่าวผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  โดย
ท่ีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์
ประชุมต้องอยู่ในท่ีประชุมแห่งเดียวกัน  และ
กรรมการทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชุมต้องอยู่ใน
ประเทศไทยขณะท่ีมีการประชมุ 
 
การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสาม
ต้องมีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศ  โดยให้มีการบนัทกึเสียงหรือทัง้
เสียงและภาพแล้วแต่กรณีของกรรมการทกุราย
ในท่ีประชุมตลอดระยะเวลาท่ีมีการประชุม  
และมีระบบควบคุมการประชุมเป็นไปตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
 
กรรมการบริษัทซึง่เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไป
ตามเง่ือนไขท่ีกลา่วมาข้างต้น  ถือว่าเป็นการเข้า



 

ร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้  
และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการ
ประชุมตามวิธีการท่ีบญัญัติไว้ในกฎหมายและ
ข้อบงัคบัฉบบันี ้
 

36. ให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้  
การประชุมเช่นว่านีใ้ห้เรียกว่า “ประชุมสามญั”  
การประชุมสามญัดงักล่าวให้จดัให้มีขึน้ภายใน
ส่ี (4) เดือนภายหลงัวนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของ
บริษัท 
 
การประชุมผู้ ถือหุ้ นคราว อ่ืนๆ  ใ ห้ เ รียกว่า 
“ประชมุวิสามญั” 
 
คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเม่ือใดก็
ได้สดุแต่จะเห็นสมควร  หรือเม่ือผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้น
นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของ
จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด  หรือจํานวนผู้
ถือหุ้นไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนบั
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของ
จํานวนหุ้ นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดเข้าช่ือกันทํา
หนงัสือในฉบบัเดียวกนัร้องขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชุมผู้ ถือหุ้นก็ได้  โดยในหนังสือร้องขอ
นัน้จะต้องระบวุ่าให้เรียกประชมุเพ่ือการใดไว้ให้
ชัดเจน  คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 
หนึ่ง (1) เดือนนบัแต่วนัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือ
หุ้น 

ให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้  
การประชุมเช่นว่านีใ้ห้เรียกว่า “ประชุมสามญั”  
การประชุมสามญัดงักล่าวให้จดัให้มีขึน้ภายใน
ส่ี (4) เดือนภายหลงัวนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของ
บริษัท 
 
การประชุมผู้ ถือหุ้ นคราว อ่ืนๆ  ใ ห้ เ รียกว่า 
“ประชมุวิสามญั” 
 
คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น
เม่ือใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ ถือหุ้นคน
หนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีจํานวนหุ้นนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจํานวนหุ้นท่ี
จําหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัทําหนงัสือร้อง
ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ ถือ
หุ้นเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตผุลใน
การท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ
ดงักลา่วด้วย  ในกรณีเช่นนีใ้ห้คณะกรรมการจดั
ประชมุผู้ ถือหุ้นภายในส่ีสิบห้า (45) วนันบัแต่
วนัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 
 
ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุม
ภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ ถือหุ้น
ทั ง้หลายซึ่ ง เ ข้า ช่ือกันหรือผู้ ถือหุ้ นคนอ่ืนๆ 
รวมกันได้จํานวนหุ้นตามท่ีบังคับไว้นัน้จะเรียก
ประชมุเองก็ได้ภายในส่ีสิบห้า (45) วนันบัแต่วนั
ครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม  ในกรณี
เ ช่ น นี ใ้ ห้ ถื อ ว่ า เ ป็ นกา รประชุมผู้ ถื อหุ้ น ท่ี
คณะกรรมการเรียกประชุม  โดยบริษัทต้อง



 

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจําเป็นท่ีเกิดจากการจดั
ให้มีการประชุมและอํานวยความสะดวกตาม
สมควร  
 
ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการ
เรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้ นตามวรรคส่ีครัง้ใด
จํานวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชมุไม่ครบเป็นองค์
ประชมุตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ ถือหุ้นตาม
วรรคส่ีต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครัง้นัน้ให้แก่
บริษัท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  สารสนเทศรายการที่เก่ียวโยงกัน  ประเภทการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
 

1. วนัท่ีเกิดรายการ    1 พฤษภาคม 2562 
 

2. คูก่รณีท่ีเก่ียวข้อง    ผู้ เช่า : บริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) 
ผู้ให้เช่า : บริษัท เอกแสง โฮลดิง้ส์ จํากดั (บคุคลเก่ียวโยง) 

  
3. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 

บริษัทเช่าท่ีดินเพ่ือใช้เป็นท่ีตัง้สํานกังาน (สาขากรุงเทพฯ) เลขท่ี 312, 402/3-6  ซอยพหลโยธิน 32  แขวงจนัทร
เกษม  เขตจตจุกัร  กรุงเทพมหานคร  พืน้ท่ีใช้สอย 465 ตารางวา  ระยะเวลาการเช่า 3 ปี (1 พฤษภาคม 2562 – 
30 เมษายน 2565) โดยผู้ เช่ามีสทิธิตอ่อายสุญัญาได้คราวละ 3 ปี  อตัราคา่เช่าตารางวาละ 240 บาทตอ่เดือน 
(รวมคา่บริการสว่นกลาง) ซึง่ได้มีการเปรียบเทียบคา่เช่าบริเวณข้างเคียงแล้วซึง่ประเมินโดย บริษัท จีพีวี โก
ลบอล พร็อพเพอร์ตี ้ แวลเูอชัน่ จํากดั (ผู้ประเมินอิสระซึง่อยูใ่นรายช่ือบริษัทประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิและผู้
ประเมินหลกัท่ีได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ท่ีประเมินไว้เม่ือวนัท่ี  26 กมุภาพนัธ์ 
2562    มีกําหนดชําระคา่เช่าภายในวนัท่ี 5 ของเดือน  
 

4. มลูคา่รวมของรายการ 
มลูคา่ของคา่เช่ารวมตลอดระยะเวลา 3 ปี เป็นจํานวนเงิน 4,017,600 บาท การเข้าทํารายการครัง้นีเ้ป็นรายการ
ท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย   ซึง่เป็นรายการเก่ียวโยงขนาดกลางมีมลูค่า
มากกวา่ 1 ล้านบาทแตไ่มเ่กิน 20 ล้านบาท หรือมากกวา่ร้อยละ 0.03 แตไ่มเ่กินร้อยละ 3 ของสนิทรัพย์ท่ีมีตวัตน
สทุธิของบริษัท (NTA) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทมี NTA มลูคา่ 1,169.79 ล้านบาท  ซึง่มลูคา่รายการคิด
เป็นร้อยละ 0.34 ของ NTA จงึต้องขออนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมลูตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย 
  

5. รายละเอียดของบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัท เอกแสง โฮลดิง้ส์ จํากดั เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท จํานวน 180,813,831 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 31.9 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้ว  และผู้ ถือหุ้นกลุม่เอกแสงกลุเป็นผู้ ถือหุ้นและเป็นกรรมการใน
บริษัท เอกแสง โฮลดิง้ส์ จํากดั คิดเป็นร้อยละ 100  ซึง่เป็นบคุคลเก่ียวโยงหรือเป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องและมีกรรมการ
บริษัทร่วมกนั ได้แก่ 

1) นายสนัน่  เอกแสงกลุ 
2) นางสาวเพชรรัตน์  เอกแสงกลุ 
3) นายสนิท  เอกแสงกลุ 
4) นายวิชยั  เอกแสงกลุ 
5) นางสาวสริินนัท์  เอกแสงกลุ 

 



 
 

6. กรรมการท่ีมีสว่นได้เสีย 
บริษัทได้ดําเนินการให้กรรมการท่ีมีสว่นได้เสียไมใ่ห้เข้าร่วมประชมุและไมมี่สทิธิออกเสียงลงมติในท่ีประชมุใน
วาระพิจารณาอนมุติัการเข้าทํารายการเก่ียวโยงกนันี ้
 

7. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 
พิจารณาแล้วมีความเหน็วา่การเข้าทํารายการมีควมสมเหตสุมผลและมีอตัราเช่าในราคาตลาดซึง่เกิดประโยชน์
สงูสดุแก่บริษัท  จงึมีมติเหน็ชอบให้เข้าทํารายการดงักลา่ว 

 
8. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีตา่งจากคณะกรรมการบริษัท 

ไมมี่ 
 


