วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่ อง

การจ่ายเงินปั นผล การเปลี่ยนชื่อบริษัท การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ วัตถุประสงค์ของบริษัท ข้ อบังคับ
บริษัท และ ดวงตราบริษัท การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และกําหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1. รายละเอียดของข้ อบังคับที่แก้ ไขเพิ่มเติม
2. สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท อีซนึ่ เพ้ นท์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์
2562 ได้ มีมติอนุมตั ิเรื่ องสําคัญดังต่อไปนี ้
1. อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากผลประกอบการประจําปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท (เจ็ดสตางค์) โดย
กําหนดให้ วนั ที่ 9 พฤษภาคม 2562 เป็ นวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปั นผล (Record Date)
และกําหนดจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 การให้ สิทธิดงั กล่าวยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากต้ องรอการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. เห็นชอบให้ นําเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริษัทรอบบัญชีประจําปี 2561 สิ ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
3. เห็นชอบให้ นําเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรสุทธิร้อยละ 5 คิดเป็ นเงินจํานวน
้ ้น 41,639,144.72 บาท
3,156,801.55 บาทเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย ซึง่ ทําให้ บริษัทมีทนุ สํารองรวมทังสิ
4. เห็นชอบให้ นําเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการที
้
่พ้นตําแหน่งตามวาระ จํานวน 3
ท่าน กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ ได้ แก่ 1) นายสนิท เอกแสงกุล 2) นางสาวสิรินนั ท์ เอกแสงกุล
และ 3) ศ.ดร.ธราพงษ์ วิทิตศานต์
และกําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2562 เป็ นวงเงินไม่เกิน
2.5 ล้ านบาท (ไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการที่เป็ นผู้บริหารในรูปของเงินเดือนประจํา)
้ ้ สอบบัญชีของบริษัท สําหรับปี 2562 ได้ แก่
5. เห็นชอบให้ นําเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ใบอนุญาตเลขที่ 7517 หรื อ นายพีระเดช พงษ์ เสถียรศักดิ์ ใบอนุญาตเลขที่ 4752
หรื อ นายพจน์ อัศวสันติชยั ใบอนุญาตเลขที่ 4891 หรื อ นายธนะวุฒิ พิบลู ย์สวัสดิ์ ใบอนุญาตเลขที่ 6699 หรื อ
นางสาวโสรยา ตินตะสุวรรณ์ ใบอนุญาตเลขที่ 8658 บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ และมีคา่ ตอบแทนผู้สอบบัญชี
เป็ นจํานวน 880,000 บาท

6. เห็นชอบให้ นําเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิ วัตถุประสงค์ของบริษัท ข้ อบังคับของบริษัท และดวงตราบริษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับการดําเนิน
ธุรกิจที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และที่จะดําเนินต่อไปในอนาคต ดังนี ้
6.1 เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท
เดิม :
ภาษาไทย
บริษัท อีซนึ่ เพ้ นท์ จํากัด (มหาชน)
ภาษาอังกฤษ
Eason Paint Public Company Limited
ใหม่ :
ภาษาไทย
บริษัท อีซนึ่ จํากัด (มหาชน)
ภาษาอังกฤษ
Eason Public Company Limited
และเปลี่ยนแปลงดวงตราของบริษัท โดยยังคงใช้ ชื่อย่อหลักทรัพย์ “EASON” เช่นเดิม
6.2 หนังสือบริคณห์สนธิ
1) แก้ ไขเพิ่มเติม ข้ อ 1 (ชื่อบริษัท) เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท
2) แก้ ไขเพิ่มเติม ข้ อ 3 (วัตถุประสงค์) โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จํานวน 1 ข้ อ ดังนี ้
“(ข้ อ 45) ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการทําธุรกรรมบนอินเตอร์ เน็ต (Internet)
การประกอบการค้ าบนอินเตอร์ เน็ต หรื อ อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) และธุรกรรมทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทุกประเภททังในและต่
้
างประเทศ”
6.3 ข้ อบังคับของบริษัท
1) แก้ ไขเพิ่มเติม ข้ อ 1, ข้ อ 2 และ ข้ อ 64 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนชื่อบริ ษัท
2) แก้ ไขเพิ่มเติม ข้ อ 27 และ ข้ อ 28 เพื่อให้ สอดคล้ องกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ 74/2557 เรื่ องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3) แก้ ไขเพิ่มเติม ข้ อ 36 เพื่อให้ สอดคล้ องกับพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
มาตรา 100 ที่แก้ ไขเพิ่มเติมโดยคําสัง่ หัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่ องการ
แก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
โดยมีรายละเอียดของข้ อบังคับที่แก้ ไขเพิ่มเติมตาม สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1
7. อนุมตั ิการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยการต่อสัญญาเช่าที่ดินเพื่อใช้ เป็ นที่ตงสํ
ั ้ านักงานสาขากรุงเทพฯ จาก
บริ ษัท เอกแสง โฮลดิ ้งส์ จํากัด (“EKH”) ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ระยะเวลา 3 ปี มูลค่ารายการรวม
4,017,600 บาท คิดเป็ นรายการขนาดกลางมูลค่าเกินกว่า 1 ล้ านบาทแต่ไม่เกินกว่า 20 ล้ านบาท ซึง่ บริ ษัทต้ อง
เปิ ดเผยข้ อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดตามสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันตาม
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2
8. อนุมตั ิให้ จดั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ในวันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องรัชวิภา
อาคารธารทิพย์ ชัน้ 2 โรงแรมเจ้ าพระยาปาร์ ค ตามวาระประชุมดังนี ้
8.1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561
8.2 รับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

8.3
8.4

พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริษัทสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรสุทธิเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปั นผลจากผลการ
ดําเนินงานประจําปี 2561
8.5 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่พ้นจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 ท่านและการ
กําหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2562
8.6 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสําหรับปี 2562
8.7 พิจารณาอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ วัตถุประสงค์บริษัท
ข้ อบังคับของบริษัท และดวงตราของบริ ษัท
8.8 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
ทังนี
้ ้กําหนดให้ วนั ที่ 15 มีนาคม 2562 เป็ นวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้ าร่วมประชุม
(Record Date) และบริษัทจะดําเนินการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ในเว็บไซต์
ของบริษัท www.easonpaint.co.th ล่วงหน้ าก่อนวันประชุมเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐพล เอกแสงกุล)
รองกรรมการผู้จดั การ

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1 รายละเอียดของข้ อบังคับที่แก้ ไขเพิ่มเติม
ข้ อ
ข้ อบังคับปั จจุบนั
1. ข้ อบังคับนี ้ให้ เรี ยกว่า ข้ อบังคับของ บริ ษัท อีซึ่น
เพ้ นท์ จํากัด (มหาชน)
2. คํ า ว่า “บริ ษั ท ” ที่ ใ ช้ ใ นข้ อ บัง คับ นี ใ้ ห้ ห มายถึ ง
บริษัท อีซนึ่ เพ้ นท์ จํากัด (มหาชน)
64. ดวงตราของบริษัทให้ มีลกั ษณะดังนี ้

ข้ อบังคับที่เสนอให้ แก้ ไขใหม่
ข้ อบังคับนี ้ให้ เรี ยกว่า ข้ อบังคับของ บริ ษัท อีซึ่น
จํากัด (มหาชน)
คํ า ว่ า “บริ ษั ท ” ที่ ใ ช้ ใ นข้ อ บัง คับ นี ใ้ ห้ ห มายถึ ง
บริษัท อีซนึ่ จํากัด (มหาชน)
ดวงตราของบริ ษัทให้ มีลกั ษณะดังนี ้

27. ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ ประธาน
กรรมการหรื อผู้ซึ่งได้ รับมอบหมายจัดส่งหนังสือ
นัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน
ก่อนวันประชุม เว้ นแต่ในกรณีจําเป็ นรี บด่วน
เพื่อรักษาสิทธิ หรื อประโยชน์ของบริ ษัท จะแจ้ ง
การนั ด ประชุ ม โดยวิ ธี อื่ น และกํ า หนดวั น นั ด
ประชุมเร็วกว่านันก็
้ ได้

ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ ประธาน
กรรมการหรื อผู้ซึ่งได้ รับมอบหมายจัดส่งหนังสือ
นัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน
ก่อนวันประชุม เว้ นแต่ในกรณีจําเป็ นรี บด่วน
เพื่อรักษาสิทธิหรื อประโยชน์ของบริ ษัท จะแจ้ ง
การนั ด ประชุ ม โดยวิ ธี อื่ น และกํ า หนดวั น นั ด
้ ได้
ประชุมเร็วกว่านันก็

ในกรณีที่กรรมการตังแต่
้ สองคนขึ ้นไปร้ องขอให้
มีการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ ประธาน
กรรมการกําหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14)
วันนับแต่วนั ที่ได้ รับการร้ องขอเช่นว่านัน้

ในการจัดส่งหนัง สือ นัดประชุมคณะกรรมการ
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 บริ ษั ท อาจจัด ส่ ง หนัง สื อ นั ด
ประชุมคณะกรรมการและเอกสารประกอบการ
ประชุมดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทน
ก็ ไ ด้ ในการนี ผ้ ้ ู มี ห น้ าที่ จั ด การประชุ ม ต้ อง
จัด เก็ บ สํ า เนาหนัง สื อ นัด ประชุม และเอกสาร
ประกอบการประชุม ไว้ เ ป็ นหลัก ฐาน โดยจะ
จัดเก็บในรูปข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
ในกรณีที่กรรมการตังแต่
้ สองคนขึ ้นไปร้ องขอให้
มีการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ ประธาน

กรรมการกําหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14)
วันนับแต่วนั ที่ได้ รับการร้ องขอเช่นว่านัน้
28. ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จ ะ ต้ อ ง ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จ ะ ต้ อ ง
ประกอบด้ วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ ประกอบด้ วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํ า นวนกรรมการทัง้ หมดจึ ง จะครบเป็ นองค์ จํ า นวนกรรมการทัง้ หมดจึ ง จะครบเป็ นองค์
ประชุม
ประชุม
ในกรณี ที่ ป ระธานกรรมการไม่อ ยู่ใ นที่ ป ระชุม
หรื อไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ไ ด้ ถ้ ามี ร อง
ประธานกรรมการให้ รองประธานกรรมการเป็ น
ประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมี
แต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการซึ่ง
มาประชุ ม เลื อ กกรรมการคนหนึ่ ง ขึ น้ เป็ น
ประธานในที่ประชุม

ในกรณี ที่ ป ระธานกรรมการไม่อ ยู่ใ นที่ ป ระชุม
หรื อไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ไ ด้ ถ้ ามี ร อง
ประธานกรรมการให้ รองประธานกรรมการเป็ น
ประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมี
แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการซึ่ง
มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่ ขึ ้นเป็ นประธาน
ในที่ประชุม
ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม คณ ะ กรรมกา รแต่ ล ะ ครั ้ง
ประธานในที่ประชุมจะกําหนดให้ กรรมการของ
บริษัทเข้ าร่วมประชุมและดําเนินการใดๆ ในการ
ประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดย
ที่กรรมการอย่างน้ อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์
ประชุม ต้ อ งอยู่ใ นที่ ป ระชุม แห่ง เดี ยวกัน และ
กรรมการทัง้ หมดที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุม ต้ อ งอยู่ใ น
ประเทศไทยขณะที่มีการประชุม
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสาม
ต้ องมีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้ านสารสนเทศ โดยให้ มีการบันทึกเสียงหรื อทัง้
เสียงและภาพแล้ วแต่กรณีของกรรมการทุกราย
ในที่ ป ระชุ ม ตลอดระยะเวลาที่ มี ก ารประชุ ม
และมี ร ะบบควบคุ ม การประชุ ม เป็ นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
กรรมการบริ ษัทซึง่ เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ด้ ว ยวิ ธี ก ารและเป็ นไป
ตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้ างต้ น ถือว่าเป็ นการเข้ า

ร่ ว มประชุม อัน สามารถนับ เป็ นองค์ ป ระชุม ได้
และถื อ ว่ า การประชุ ม คณะกรรมการผ่ า นสื่ อ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ดัง กล่ า วมี ผ ลเช่ น เดี ย วกับ การ
ประชุมตามวิธีการที่บญ
ั ญัติไว้ ในกฎหมายและ
ข้ อบังคับฉบับนี ้
36. ให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้ อยปี ละหนึ่งครัง้
การประชุมเช่นว่านีใ้ ห้ เรี ยกว่า “ประชุมสามัญ”
การประชุมสามัญดังกล่าวให้ จดั ให้ มีขึ ้นภายใน
สี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ ้นสุดรอบปี บัญชีของ
บริษัท

ให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้ อยปี ละหนึ่งครัง้
การประชุมเช่นว่านีใ้ ห้ เรี ยกว่า “ประชุมสามัญ”
การประชุมสามัญดังกล่าวให้ จดั ให้ มีขึ ้นภายใน
สี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ ้นสุดรอบปี บัญชีของ
บริษัท

การประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นคราวอื่ น ๆ ให้ เรี ยกว่ า การประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นคราวอื่ น ๆ ให้ เรี ยกว่ า
“ประชุมวิสามัญ”
“ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็
ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีห้ นุ
นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้ า (1/5) ของ
จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงั ้ หมด หรื อจํานวนผู้
ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ า (25) คน ซึ่งมีห้ นุ นับ
รวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของ
จํ า นวนหุ้น ที่ จํ า หน่ า ยได้ ทัง้ หมดเข้ า ชื่ อ กัน ทํ า
หนังสือในฉบับเดียวกันร้ องขอให้ คณะกรรมการ
เรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้ องขอ
นันจะต้
้ องระบุว่าให้ เรี ยกประชุมเพื่อการใดไว้ ให้
ชัดเจน คณะกรรมการต้ อ งจัดประชุม ภายใน
หนึ่ง (1) เดือนนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือ
หุ้น

คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
เมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควรหรื อผู้ถือหุ้นคน
หนึ่งหรื อหลายคนซึ่งมีจํานวนหุ้นนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ (10) ของจํานวนหุ้นที่
จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะเข้ าชื่อกันทําหนังสือร้ อง
ขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมวิสามัญ ผู้ถือ
หุ้นเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่ องและเหตุผลใน
การที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชัดเจนในหนังสือ
ดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้ให้ คณะกรรมการจัด
ประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้ า (45) วันนับแต่
วันที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณี ที่คณะกรรมการไม่จัดให้ มีการประชุม
ภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้น
ทั ง้ หลายซึ่ ง เข้ าชื่ อ กั น หรื อผู้ ถื อ หุ้ นคนอื่ น ๆ
รวมกันได้ จํานวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นนั ้ จะเรี ยก
ประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้ า (45) วันนับแต่วนั
ครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณี
เช่ น นี ใ้ ห้ ถื อว่ า เป็ น กา รป ระ ชุ ม ผู้ ถื อหุ้ น ที่
คณะกรรมการเรี ย กประชุ ม โดยบริ ษั ท ต้ อ ง

รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอันจําเป็ นที่เกิดจากการจัด
ให้ มีก ารประชุม และอํ า นวยความสะดวกตาม
สมควร
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการ
เรี ย กประชุม เพราะผู้ถื อ หุ้น ตามวรรคสี่ ค รั ง้ ใด
จํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์
ประชุมตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ 38 ผู้ถือหุ้นตาม
วรรคสี่ต้องร่ วมกันรับผิดชอบชดใช้ ค่าใช้ จ่ายที่
เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมในครัง้ นัน้ ให้ แก่
บริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2 สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทการเช่ าอสังหาริมทรั พย์
1. วันที่เกิดรายการ

1 พฤษภาคม 2562

2. คูก่ รณีที่เกี่ยวข้ อง

ผู้เช่า : บริษัท อีซนึ่ เพ้ นท์ จํากัด (มหาชน)
ผู้ให้ เช่า : บริ ษัท เอกแสง โฮลดิ ้งส์ จํากัด (บุคคลเกี่ยวโยง)

3. ลักษณะโดยทัว่ ไปของรายการ
บริษัทเช่าที่ดินเพื่อใช้ เป็ นที่ตงสํ
ั ้ านักงาน (สาขากรุงเทพฯ) เลขที่ 312, 402/3-6 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทร
เกษม เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร พื ้นที่ใช้ สอย 465 ตารางวา ระยะเวลาการเช่า 3 ปี (1 พฤษภาคม 2562 –
30 เมษายน 2565) โดยผู้เช่ามีสทิ ธิตอ่ อายุสญ
ั ญาได้ คราวละ 3 ปี อัตราค่าเช่าตารางวาละ 240 บาทต่อเดือน
(รวมค่าบริการส่วนกลาง) ซึง่ ได้ มีการเปรี ยบเทียบค่าเช่าบริเวณข้ างเคียงแล้ วซึง่ ประเมินโดย บริษัท จีพีวี โก
ลบอล พร็อพเพอร์ ตี ้ แวลูเอชัน่ จํากัด (ผู้ประเมินอิสระซึง่ อยูใ่ นรายชื่อบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ และผู้
ประเมินหลักที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ที่ประเมินไว้ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์
2562 มีกําหนดชําระค่าเช่าภายในวันที่ 5 ของเดือน
4. มูลค่ารวมของรายการ
มูลค่าของค่าเช่ารวมตลอดระยะเวลา 3 ปี เป็ นจํานวนเงิน 4,017,600 บาท การเข้ าทํารายการครัง้ นี ้เป็ นรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึง่ เป็ นรายการเกี่ยวโยงขนาดกลางมีมลู ค่า
มากกว่า 1 ล้ านบาทแต่ไม่เกิน 20 ล้ านบาท หรื อมากกว่าร้ อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้ อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตน
สุทธิของบริ ษัท (NTA) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมี NTA มูลค่า 1,169.79 ล้ านบาท ซึง่ มูลค่ารายการคิด
เป็ นร้ อยละ 0.34 ของ NTA จึงต้ องขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทและเปิ ดเผยข้ อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
5. รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท เอกแสง โฮลดิ ้งส์ จํากัด เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท จํานวน 180,813,831 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 31.9 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว และผู้ถือหุ้นกลุม่ เอกแสงกุลเป็ นผู้ถือหุ้นและเป็ นกรรมการใน
บริ ษัท เอกแสง โฮลดิ ้งส์ จํากัด คิดเป็ นร้ อยละ 100 ซึง่ เป็ นบุคคลเกี่ยวโยงหรื อเป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องและมีกรรมการ
บริษัทร่วมกัน ได้ แก่
1) นายสนัน่ เอกแสงกุล
2) นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล
3) นายสนิท เอกแสงกุล
4) นายวิชยั เอกแสงกุล
5) นางสาวสิรินนั ท์ เอกแสงกุล

6. กรรมการที่มีสว่ นได้ เสีย
บริ ษัทได้ ดําเนินการให้ กรรมการที่มีสว่ นได้ เสียไม่ให้ เข้ าร่วมประชุมและไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงมติในที่ประชุมใน
วาระพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทํารายการเกี่ยวโยงกันนี ้
7. ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่าการเข้ าทํารายการมีควมสมเหตุสมผลและมีอตั ราเช่าในราคาตลาดซึง่ เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่บริษัท จึงมีมติเห็นชอบให้ เข้ าทํารายการดังกล่าว
8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่ตา่ งจากคณะกรรมการบริษัท
ไม่มี

