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5 มกราคม 2564
เรื่ อง
เรี ยน

รายการที่เกี่ยวโยงกัน
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท อีซนึ่ แอนด์ โค จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 5 มกราคม
2564 ได้ มีมติอนุมตั ิการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึง่ บริษัทต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
1. การให้ บริการรับฝากสินค้ าแก่ บริษัท โคอิ เตะ (ประเทศไทย) จํากัด
1) วันที่เกิดรายการ
5 มกราคม 2564
2) คูก่ รณีที่เกี่ยวข้ อง
ผู้ให้ บริการ
ผู้รับบริการ

บริษัท อีซนึ่ แอนด์ โค จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”)
บริษัท โคอิ เตะ (ประเทศไทย) จํากัด (“KOI”) บุคคลเกี่ยวโยง

3) รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยง
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
บจก. เอกแสง โฮลดิ ้งส์
บจก. อี แอนด์ เค เวนเจอร์ ส




บมจ. อีซนึ่ แอนด์ โค
ความสัมพันธ์
ร้ อยละ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
33.06
-

บจก. อี แอนด์ เค เวนเจอร์ ส
ความสัมพันธ์
ร้ อยละ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 58.82
-

บจก. โคอิ เตะ (ประเทศไทย)
ความสัมพันธ์
ร้ อยละ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 51.00

บริษัท เอกแสง โฮลดิ ้งส์ จํากัด ซึง่ มีกลุม่ เอกแสงกุลเป็ นผู้ถือหุ้นคิดเป็ นร้ อยละ 100 เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน
บริษัทจํานวน 187,381,631 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 33.06 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว และมีกรรมการ
บริษัทร่วมกันจํานวน 5 ท่าน ได้ แก่
(1) นายสนัน่ เอกแสงกุล
(2) นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล
(3) นายสนิท เอกแสงกุล
(4) นายวิชยั เอกแสงกุล
(5) นางสาวสิรินนั ท์ เอกแสงกุล
และ บริษัท เอกแสง โฮลดิ ้งส์ จํากัด เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท อี แอนด์ เค เวนเจอร์ ส จํากัด คิดเป็ น
ร้ อยละ 58.82
บริษัท อี แอนด์ เค เวนเจอร์ ส จํากัด เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน KOI คิดเป็ นร้ อยละ 51.00

4) ลักษณะโดยทัว่ ไปของรายการ
บริษัทให้ บริการรับฝากสินค้ าไว้ ในคลังสินค้ า จํานวน 2 แห่ง ดังนี ้
(1) บริษัท อีซนึ่ แอนด์ โค จํากัด (มหาชน) เลขที่ 7/1-2 หมู่ 1 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี คลังสินค้ า
ขนาด 350 ตารางเมตร ระยะเวลา 1 ปี (วันที่ 5 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564) อัตราค่าบริการเดือน
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ละ 84,600 บาท มีกําหนดชําระค่าบริการภายในวันที่ 5 ของเดือน มูลค่าของค่าบริ การตลอด
ระยะเวลา 1 ปี รวมเป็ นจํานวนเงิน 1,015,200 บาท
(2) บริษัท อีซนึ่ แอนด์ โค จํากัด (มหาชน) เลขที่ 312, 402/3-6 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขต
จตุจกั ร กรุงเทพฯ คลังสินค้ าขนาด 260 ตารางเมตร ระยะเวลา 1 ปี (วันที่ 5 มกราคม – 31 ธันวาคม
2564) อัตราค่าบริการเดือนละ 60,000 บาท มีกําหนดชําระค่าบริ การภายในวันที่ 5 ของเดือน มูลค่า
ของค่าบริ การตลอดระยะเวลา 1 ปี รวมเป็ นจํานวนเงิน 720,000 บาท
บริษัทได้ มีการเปรี ยบเทียบค่าบริการซึง่ ประเมินโดยบริษัท จีพีวี โกลบอล พร็อพเพอร์ ตี ้ แวลู
เอชัน่ จํากัด (ผู้ประเมินอิสระซึง่ อยูใ่ นรายชื่อบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ และผู้ประเมินหลักที่ได้ รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ซึง่ ประเมินไว้ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
5) มูลค่ารวมของรายการ
มูลค่ารวมของค่าบริ การทัง้ 2 แห่ง ตลอดระยะเวลา 1 ปี เป็ นจํานวนเงิน 1,735,200 บาท การเข้ าทํารายการ
ครัง้ นี ้เป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ เป็ นรายการเกี่ยวโยงขนาด
กลางมีมลู ค่ามากกว่า 1 ล้ านบาทแต่ไม่เกิน 20 ล้ านบาท หรื อมากกว่าร้ อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้ อยละ 3 ของ
สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริษัท (NTA) โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริ ษัทมี NTA จํานวน 1,082.66 ล้ าน
บาท ซึง่ มูลค่ารายการคิดเป็ นร้ อยละ 0.16 ของ NTA และเมื่อรวมขนาดรายการในช่วง 6 เดือนที่ผา่ นมาคิดเป็ น
ร้ อยละ 0.18 จึงต้ องขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทและเปิ ดเผยข้ อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6) กรรมการที่มีสว่ นได้ เสีย
บริ ษัทได้ ดําเนินการให้ กรรมการที่มีสว่ นได้ เสียไม่เข้ าร่วมประชุมและไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงมติในที่ประชุมใน
วาระพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทํารายการเกี่ยวโยงกันนี ้
7) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่าการเข้ าทํารายการมีความสมเหตุสมผลและมีอตั ราค่าบริ การในราคาตลาดซึง่ เกิด
ประโยชน์สงู สุดแก่บริ ษัท จึงมีมติเห็นชอบให้ เข้ าทํารายการดังกล่าว
8) ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทที่ตา่ งจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ไม่มี
2. การให้ เช่ าพืน้ ที่อาคารชุดแก่ บริษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด
1) วันที่เกิดรายการ
5 มกราคม 2564
2) คูก่ รณีที่เกี่ยวข้ อง
ผู้ให้ เช่า
ผู้เช่า

บริษัท อีซนึ่ แอนด์ โค จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (“BBW”) บุคคลเกี่ยวโยง

3) รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยง
กลุม่ นิจสิริภชั เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทจํานวน 136,435,724 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 24.07 ของทุนจดทะเบียน
ชําระแล้ ว โดยกลุม่ นิจสิริภชั เป็ นกรรมการและเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน BBW คิดเป็ นร้ อยละ 17.64
หน้ า 2/3

Eason & Co Public Company Limited

4) ลักษณะโดยทัว่ ไปของรายการ
บริษัทให้ เช่าพื ้นที่อาคารชุดเพื่อใช้ เป็ นที่ตงสํ
ั ้ านักงานของ BBW เลขที่ 240/44 ชัน้ 21 อาคารอโยธยาทาว
เวอร์ ถนนรัชดาภิเษก 18 แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ พื ้นที่ใช้ สอย 300.11 ตารางเมตร ระยะเวลา
การเช่า 1 ปี (5 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564) อัตราค่าเช่า 103,075.16 บาทต่อเดือน มีกําหนดชําระค่าเช่า
ภายในวันที่ 5 ของเดือน
บริษัทได้ มีการเปรี ยบเทียบค่าเช่าบริเวณข้ างเคียงซึง่ ประเมินโดยบริษัท จีพีวี โกลบอล พร็อพเพอร์ ตี ้ แวลู
เอชัน่
จํากัด (ผู้ประเมินอิสระซึง่ อยูใ่ นรายชื่อบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักที่ได้ รับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ซึง่ ประเมินไว้ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
5) มูลค่ารวมของรายการ
มูลค่าของค่าเช่าและค่าบริการตลอดระยะเวลา 1 ปี รวมเป็ นจํานวนเงิน 1,236,901.92 บาท การเข้ าทํา
รายการครัง้ นี ้เป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ เป็ นรายการเกี่ยวโยง
ขนาดกลางมีมลู ค่ามากกว่า 1 ล้ านบาทแต่ไม่เกิน 20 ล้ านบาท หรื อมากกว่าร้ อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้ อยละ 3
ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริษัท (NTA) โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทมี NTA จํานวน 1,082.66
ล้ านบาท ซึง่ มูลค่ารายการคิดเป็ นร้ อยละ 0.11 ของ NTA จึงต้ องขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทและเปิ ดเผย
ข้ อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6) กรรมการที่มีสว่ นได้ เสีย

ไม่มี

7) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่าการเข้ าทํารายการมีความสมเหตุสมผลและมีอตั ราเช่าในราคาตลาดซึง่ เกิด
ประโยชน์สงู สุดแก่บริษัท จึงมีมติเห็นชอบให้ เข้ าทํารายการดังกล่าว
8) ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทที่ตา่ งจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ไม่มี
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายณัฐพล เอกแสงกุล)
รองกรรมการผู้จดั การ
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