
 
 

 
28 มีนาคม 2562 

 
เร่ือง การทํารายการได้มาและจําหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์ 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ท่ี 2/2562  เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2562 
ได้มีมติอนมุติัการทํารายการได้มาและจําหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์ ดงันี ้
  

1. การลงทุนเพิ่มในบริษัท ออล เอส โฮลดิง้ จาํกัด (“All S”) 
ท่ีประชมุมีมติอนมุติัการลงทนุเพิ่มใน All S ซึง่ดําเนินธุรกิจผลิตประกอบรถ  กิจการรถรับจ้างสาธารณะ  กิจการ

เทคโนโลยีท่ีสนบัสนนุกิจการรถรับจ้างสาธารณะ และกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัรถรับจ้างสาธารณะ    All S จะเพิ่มทนุตาม
สดัสว่นของผู้ ถือหุ้นเดิม  จากทนุจดทะเบียนเดิมจํานวน 100 ล้านบาท เป็นจํานวน 300 ล้านบาท หรือคิดเป็นเงินเพิ่มทนุ
จํานวน 200 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามญัจํานวน 2 ล้านหุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท  และมีกําหนดเพิ่มทนุภายใน
ไตรมาสท่ี 2 ปี 2562 

ปัจจบุนับริษัทเป็นผู้ ถือหุ้น All S จํานวน 62,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 6.25 จงึได้รับสทิธิซือ้หุ้นเพิ่มทนุจํานวน 
125,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท  คิดเป็นเงินลงทนุเพิ่มจํานวน 12.5 ล้านบาท  ซึง่การเพิ่มทนุดงักลา่วไมทํ่าให้สดัสว่น
การถือหุ้นเปล่ียนแปลงแตอ่ยา่งใด 

การเข้าทํารายการครัง้นีเ้ป็นรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์  เม่ือคํานวณตามเกณฑ์มลูคา่รวมของส่ิงตอบแทนตาม
ข้อมลูทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คิดเป็นร้อยละ 0.90 และเม่ือรวมขนาดรายการในช่วง 6 เดือนท่ีผา่นมามี
ขนาดรายการรวมร้อยละ 1.35 
 

2. การจาํหน่ายหุ้นสามัญบริษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (“BBW”) 
ท่ีประชมุมีมติอนมุติัการจําหน่ายหุ้นสามญัของ BBW ท่ีบริษัทถืออยูท่ัง้หมด จํานวน 15,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ี

ตราไว้หุ้นละ 5 บาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 5 ของทนุจดทะเบียนของ BBW  โดยจําหน่ายในราคาหุ้นละ 5.10 บาท รวม
เป็นเงินจํานวน 76,500,000 บาท ให้แก่ พริสทีน เวิล์ด อินเวส ลิมิเตด็ (“PWI”) ซึง่ไมเ่ป็นบคุคลเก่ียวโยง 

การเข้าทํารายการครัง้นีเ้ป็นรายการจําหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์ เม่ือคํานวณตามเกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน
ตามข้อมลูทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คิดเป็นร้อยละ 5.50   ทัง้นีบ้ริษัทไมมี่การทํารายการจําหน่ายไปในช่วง 
6 เดือนท่ีผา่นมา และมีรายละเอียดรายการดงันี ้
 

1) วันที่ทาํรายการ  ภายในไตรมาสท่ี 2 ปี 2562 
 

2) คู่สัญญาที่เก่ียวข้องและความสัมพันธ์ 
ผู้ขาย   บริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) 
ผู้ ซือ้   พริสทีน เวิล์ด อินเวส ลมิิเต็ด (บริติช เวอร์จิน ไอส์แลนด์) 
ความสมัพนัธ์  ไมเ่ป็นบคุคลเก่ียวโยงใดๆ 
 
 
 
 
 



 
 

3) ลักษณะของรายการและขนาดรายการ 
บริษัทจําหน่ายหุ้นสามญัของ BBW จํานวน 15,000,000 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 5 ของทนุจดทะเบียนของ 

BBW มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดยจําหน่ายราคาหุ้นละ 5.10 บาท รวมเป็นเงินจํานวน 76,500,000 บาท  ให้แก่ 
PWI  เม่ือคํานวณขนาดรายการจําหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์คา่มากท่ีสดุตามเกณฑ์มลูคา่รวมของส่ิงตอบแทนตามข้อมลู
ทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีขนาดรายการร้อยละ 5.50 ซึง่ไมเ่ข้าขา่ยรายการจําหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์ท่ีมี
นยัสําคญั  ทัง้นีบ้ริษัทไมมี่การทํารายการจําหน่ายไปในช่วง 6 เดือนท่ีผา่นมา 

 
4) รายละเอียดของทรัพย์สนิที่จาํหน่ายไป 

ประเภท    หุ้นสามญั 
ช่ือบริษัท    บริษัท ไบรท์ บล ูวอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 
    (ทนุจดทะเบียน 1,500 ล้านบาท) 
ดําเนินธุรกิจ   จําหน่ายและบริการเคร่ืองกรองนํา้และเคร่ืองกรองอากาศ 

และการบริหารจดัการทรัพยากรนํา้ 
 ทรัพย์สนิท่ีจําหน่าย  หุ้นสามญัจํานวน 15,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 5 บาท  

คิดเป็นร้อยละ 5 ของทนุจดทะเบียน BBW 
 ราคาท่ีจําหน่าย   หุ้นละ 5.10 บาท  รวมจํานวนเงิน 76,500,000 บาท 
 สดัสว่นหุ้นท่ีถือก่อนจําหน่าย  ร้อยละ 5 

สดัสว่นหุ้นท่ีถือหลงัจําหน่าย  ร้อยละ 0 
 

5) การคาํนวณขนาดรายการ 
ขนาดรายการคํานวณตามเกณฑ์รายการจําหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์มีดงันี ้

 
6) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

บริษัทจะได้รับเงินสดจํานวน 76,500,000 บาท ซึง่เป็นราคาตกลงร่วมกนัระหวา่งผู้ ซือ้และผู้ขาย 
 

7) เกณฑ์ที่ใช้ในการกาํหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 หุ้นของ BBW มีมลูค่าทางบญัชีหุ้นละ 4.69 บาท และมีกําไรสว่นเพิ่ม 

 
8) ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกดิแก่บริษัท 

บริษัทจะมีกระแสเงินสดรับเพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในบริษัท  และมีโอกาสพิจารณาโครงการอ่ืนท่ีสามารถ
ลงทนุเพ่ือสร้างผลตอบแทนท่ีดีได้ 

เกณฑ์คํานวณ สตูรคํานวณ ขนาดรายการ 
1. เกณฑ์มลูคา่
สนิทรัพย์ (NTA) 

สดัสว่นท่ีจําหน่าย 5%  x  NTA BBW x 100 
NTA บริษัท 

5.03% 

2. เกณฑ์กําไรสทุธิ ไมส่ามารถคํานวณได้เน่ืองจาก BBW มีผลขาดทนุสทุธิ - 
3. เกณฑ์มลูคา่รวมของ
สิง่ตอบแทน 

มลูคา่เงินท่ีได้รับ x 100 
สนิทรัพย์รวมบริษัท 

5.50% 

4. เกณฑ์มลูคา่ของ
หลกัทรัพย์ 

ไมมี่การออกหลกัทรัพย์ใหม่ - 



 
 

9) เงื่อนไขในการทาํรายการ 
ไมมี่ 
 

10) ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 
หลงัจากท่ี BBW ได้พ้นสภาพจากการเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทแล้ว  บริษัทคงเป็นผู้ ถือหุ้นใน BBW ในสดัสว่น

ร้อยละ 5 และมีสว่นร่วมบริหารธุรกิจจดัจําหน่ายและบริการเคร่ืองกรองนํา้และเคร่ืองกรองอากาศซึง่เป็นธุรกิจเร่ิมต้นของ 
BBW  ปัจจบุนั BBW ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนเพ่ือขยายธุรกิจด้านการบริหารจดัการทรัพยากรนํา้และมีแผนงานดําเนิน
โครงการในหลายภมิูภาคของประเทศ  คณะกรรมการบริษัทจงึมีความเหน็วา่เป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการจําหน่าย
หุ้นทัง้หมดให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายใหม่ 
 

11) ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ไมมี่ความเหน็ต่างจากคณะกรรมการบริษัท 

 
 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

(นายณฐัพล  เอกแสงกลุ) 
รองกรรมการผู้จดัการ 


