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5 มกราคม 2564 

 
เร่ือง รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
เรียน    กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท อีซึน่ แอนด์ โค จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 
2564 ได้มีมติอนมุติัการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ซึง่บริษัทต้องเปิดเผยข้อมลูต่อตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  โดยมี
รายละเอียดดงันี ้
 

1. การให้บริการรับฝากสนิค้าแก่บริษัท โคอ ิเตะ (ประเทศไทย) จาํกัด 
1) วนัท่ีเกิดรายการ 5 มกราคม 2564 

 

2) คูก่รณีท่ีเก่ียวข้อง 
ผู้ให้บริการ  บริษัท อีซึน่ แอนด์ โค จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
ผู้ รับบริการ  บริษัท โคอิ เตะ (ประเทศไทย) จํากดั (“KOI”) บคุคลเก่ียวโยง  
 

3) รายละเอียดของบคุคลท่ีเก่ียวโยง 

บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั 
บมจ. อีซึน่ แอนด์ โค บจก. อี แอนด์ เค เวนเจอร์ส บจก. โคอิ เตะ (ประเทศไทย) 

ความสมัพนัธ์ ร้อยละ ความสมัพนัธ์ ร้อยละ ความสมัพนัธ์ ร้อยละ 

บจก. เอกแสง โฮลดิง้ส์ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 33.06 ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 58.82 - - 
บจก. อี แอนด์ เค เวนเจอร์ส - - - - ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 51.00 

 

 บริษัท เอกแสง โฮลดิง้ส์ จํากดั  ซึง่มีกลุม่เอกแสงกลุเป็นผู้ ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 100 เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ใน
บริษัทจํานวน 187,381,631 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.06 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้ว  และมีกรรมการ
บริษัทร่วมกนัจํานวน 5 ทา่น ได้แก่ 

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

และ บริษัท เอกแสง โฮลดิง้ส์ จํากดั เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท อี แอนด์ เค เวนเจอร์ส จํากดั    คิดเป็น
ร้อยละ 58.82 

 บริษัท อี แอนด์ เค เวนเจอร์ส จํากดั เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ใน KOI คิดเป็นร้อยละ 51.00 
 

4) ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 
บริษัทให้บริการรับฝากสนิค้าไว้ในคลงัสนิค้า จํานวน 2 แหง่ ดงันี ้
(1) บริษัท อีซึน่ แอนด์ โค จํากดั (มหาชน) เลขท่ี 7/1-2 หมู ่1 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบรีุ  คลงัสนิค้า

ขนาด 350 ตารางเมตร  ระยะเวลา 1 ปี (วนัท่ี 5 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2564) อตัราคา่บริการเดือน
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ละ 84,600 บาท มีกําหนดชําระคา่บริการภายในวนัท่ี 5 ของเดือน  มลูคา่ของคา่บริการตลอด
ระยะเวลา 1 ปี รวมเป็นจํานวนเงิน 1,015,200 บาท 

(2) บริษัท อีซึน่ แอนด์ โค จํากดั (มหาชน) เลขท่ี 312, 402/3-6 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจนัทรเกษม เขต
จตจุกัร กรุงเทพฯ คลงัสนิค้าขนาด 260 ตารางเมตร  ระยะเวลา 1 ปี (วนัท่ี 5 มกราคม – 31 ธนัวาคม 
2564) อตัราคา่บริการเดือนละ 60,000 บาท มีกําหนดชําระคา่บริการภายในวนัท่ี 5 ของเดือน  มลูคา่
ของคา่บริการตลอดระยะเวลา 1 ปี รวมเป็นจํานวนเงิน 720,000 บาท 

บริษัทได้มีการเปรียบเทียบคา่บริการซึง่ประเมินโดยบริษัท จีพีวี โกลบอล พร็อพเพอร์ตี ้ แวลู
เอชัน่ จํากดั (ผู้ประเมินอิสระซึง่อยูใ่นรายช่ือบริษัทประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิและผู้ประเมินหลกัท่ีได้รับ
ความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ซึง่ประเมินไว้เม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2563 

 

5) มลูคา่รวมของรายการ 
มลูคา่รวมของค่าบริการทัง้ 2 แหง่ ตลอดระยะเวลา 1 ปี เป็นจํานวนเงิน 1,735,200 บาท  การเข้าทํารายการ

ครัง้นีเ้ป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย   ซึง่เป็นรายการเก่ียวโยงขนาด
กลางมีมลูคา่มากกวา่ 1 ล้านบาทแตไ่มเ่กิน 20 ล้านบาท หรือมากกวา่ร้อยละ 0.03 แตไ่มเ่กินร้อยละ 3 ของ
สนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัท (NTA) โดย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษัทมี NTA จํานวน 1,082.66 ล้าน
บาท ซึง่มลูคา่รายการคิดเป็นร้อยละ 0.16 ของ NTA และเม่ือรวมขนาดรายการในช่วง 6 เดือนท่ีผา่นมาคิดเป็น
ร้อยละ 0.18 จงึต้องขออนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมลูตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

6) กรรมการท่ีมีสว่นได้เสีย 
บริษัทได้ดําเนินการให้กรรมการท่ีมีสว่นได้เสียไมเ่ข้าร่วมประชมุและไมมี่สทิธิออกเสียงลงมติในท่ีประชมุใน

วาระพิจารณาอนมุติัการเข้าทํารายการเก่ียวโยงกนันี ้
 

7) ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
พิจารณาแล้วมีความเหน็วา่การเข้าทํารายการมีความสมเหตสุมผลและมีอตัราค่าบริการในราคาตลาดซึง่เกิด

ประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท  จงึมีมติเหน็ชอบให้เข้าทํารายการดงักลา่ว 
 

8) ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทท่ีตา่งจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
ไมมี่ 

 
2. การให้เช่าพืน้ที่อาคารชุดแก่บริษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด 

1) วนัท่ีเกิดรายการ  5 มกราคม 2564 
 

2) คูก่รณีท่ีเก่ียวข้อง 
ผู้ให้เช่า  บริษัท อีซึน่ แอนด์ โค จํากดั (มหาชน) 
ผู้ เช่า   บริษัท ไบรท์ บล ูวอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (“BBW”) บคุคลเก่ียวโยง 
  

3) รายละเอียดของบคุคลท่ีเก่ียวโยง 
กลุม่นิจสริิภชัเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทจํานวน 136,435,724 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.07 ของทนุจดทะเบียน

ชําระแล้ว  โดยกลุม่นิจสริิภชัเป็นกรรมการและเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ใน BBW คิดเป็นร้อยละ 17.64 
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4) ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 

บริษัทให้เช่าพืน้ท่ีอาคารชดุเพ่ือใช้เป็นท่ีตัง้สํานกังานของ BBW เลขท่ี 240/44 ชัน้ 21 อาคารอโยธยาทาว
เวอร์ ถนนรัชดาภิเษก 18 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ พืน้ท่ีใช้สอย 300.11 ตารางเมตร ระยะเวลา
การเช่า 1 ปี (5 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2564) อตัราคา่เช่า 103,075.16 บาทตอ่เดือน มีกําหนดชําระคา่เช่า
ภายในวนัท่ี 5 ของเดือน 

บริษัทได้มีการเปรียบเทียบคา่เช่าบริเวณข้างเคียงซึง่ประเมินโดยบริษัท จีพีวี โกลบอล พร็อพเพอร์ตี ้ แวลู
เอชัน่ จํากดั (ผู้ประเมินอิสระซึง่อยูใ่นรายช่ือบริษัทประเมินมลูคา่ทรัพย์สินและผู้ประเมินหลกัท่ีได้รับความ
เหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ซึง่ประเมินไว้เม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2563   

 

5) มลูคา่รวมของรายการ 
มลูคา่ของคา่เช่าและคา่บริการตลอดระยะเวลา 1 ปี รวมเป็นจํานวนเงิน 1,236,901.92 บาท  การเข้าทํา

รายการครัง้นีเ้ป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย   ซึง่เป็นรายการเก่ียวโยง
ขนาดกลางมีมลูคา่มากกวา่ 1 ล้านบาทแตไ่มเ่กิน 20 ล้านบาท หรือมากกวา่ร้อยละ 0.03 แตไ่มเ่กินร้อยละ 3 
ของสนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัท (NTA) โดย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษัทมี NTA จํานวน 1,082.66 
ล้านบาท ซึง่มลูคา่รายการคิดเป็นร้อยละ 0.11 ของ NTA จงึต้องขออนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผย
ข้อมลูตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

6) กรรมการท่ีมีสว่นได้เสีย  ไมมี่ 
 

7) ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
พิจารณาแล้วมีความเหน็วา่การเข้าทํารายการมีความสมเหตสุมผลและมีอตัราเช่าในราคาตลาดซึง่เกิด

ประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท  จงึมีมติเหน็ชอบให้เข้าทํารายการดงักลา่ว 
 

8) ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทท่ีตา่งจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
ไมมี่ 

 
 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
 

(นายณฐัพล  เอกแสงกลุ) 
รองกรรมการผู้จดัการ 


