28 มีนาคม 2562
เรื่ อง
เรี ยน

การทํารายการได้ มาและจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีซนึ่ เพ้ นท์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ครัง้ ที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562
ได้ มีมติอนุมตั ิการทํารายการได้ มาและจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ ดังนี ้
1. การลงทุนเพิ่มในบริษัท ออล เอส โฮลดิง้ จํากัด (“All S”)
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการลงทุนเพิ่มใน All S ซึง่ ดําเนินธุรกิจผลิตประกอบรถ กิจการรถรับจ้ างสาธารณะ กิจการ
เทคโนโลยีที่สนับสนุนกิจการรถรับจ้ างสาธารณะ และกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับรถรับจ้ างสาธารณะ All S จะเพิ่มทุนตาม
สัดส่วนของผู้ถือหุ้นเดิม จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 100 ล้ านบาท เป็ นจํานวน 300 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นเงินเพิ่มทุน
จํานวน 200 ล้ านบาท โดยออกหุ้นสามัญจํานวน 2 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท และมีกําหนดเพิ่มทุนภายใน
ไตรมาสที่ 2 ปี 2562
ปั จจุบนั บริษัทเป็ นผู้ถือหุ้น All S จํานวน 62,500 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 6.25 จึงได้ รับสิทธิซื ้อหุ้นเพิ่มทุนจํานวน
125,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท คิดเป็ นเงินลงทุนเพิ่มจํานวน 12.5 ล้ านบาท ซึง่ การเพิ่มทุนดังกล่าวไม่ทําให้ สดั ส่วน
การถือหุ้นเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด
การเข้ าทํารายการครัง้ นี ้เป็ นรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ เมื่อคํานวณตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทนตาม
ข้ อมูลทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คิดเป็ นร้ อยละ 0.90 และเมื่อรวมขนาดรายการในช่วง 6 เดือนที่ผา่ นมามี
ขนาดรายการรวมร้ อยละ 1.35
2. การจําหน่ ายหุ้นสามัญบริษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (“BBW”)
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการจําหน่ายหุ้นสามัญของ BBW ที่บริษัทถืออยูท่ งหมด
ั้
จํานวน 15,000,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้ ห้ นุ ละ 5 บาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนของ BBW โดยจําหน่ายในราคาหุ้นละ 5.10 บาท รวม
เป็ นเงินจํานวน 76,500,000 บาท ให้ แก่ พริ สทีน เวิล์ด อินเวส ลิมิเต็ด (“PWI”) ซึง่ ไม่เป็ นบุคคลเกี่ยวโยง
การเข้ าทํารายการครัง้ นี ้เป็ นรายการจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ เมื่อคํานวณตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน
้ ้บริษัทไม่มีการทํารายการจําหน่ายไปในช่วง
ตามข้ อมูลทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คิดเป็ นร้ อยละ 5.50 ทังนี
6 เดือนที่ผา่ นมา และมีรายละเอียดรายการดังนี ้
1) วันที่ทาํ รายการ

ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2562

2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้ องและความสัมพันธ์
ผู้ขาย
บริษัท อีซนึ่ เพ้ นท์ จํากัด (มหาชน)
ผู้ซื ้อ
พริสทีน เวิล์ด อินเวส ลิมิเต็ด (บริติช เวอร์ จิน ไอส์แลนด์)
ไม่เป็ นบุคคลเกี่ยวโยงใดๆ
ความสัมพันธ์

3) ลักษณะของรายการและขนาดรายการ
บริษัทจําหน่ายหุ้นสามัญของ BBW จํานวน 15,000,000 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนของ
BBW มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 5 บาท โดยจําหน่ายราคาหุ้นละ 5.10 บาท รวมเป็ นเงินจํานวน 76,500,000 บาท ให้ แก่
PWI เมื่อคํานวณขนาดรายการจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์คา่ มากที่สดุ ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทนตามข้ อมูล
ทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีขนาดรายการร้ อยละ 5.50 ซึง่ ไม่เข้ าข่ายรายการจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ที่มี
นัยสําคัญ ทังนี
้ ้บริษัทไม่มีการทํารายการจําหน่ายไปในช่วง 6 เดือนที่ผา่ นมา
4) รายละเอียดของทรั พย์ สนิ ที่จาํ หน่ ายไป
ประเภท
หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท
บริษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด
(ทุนจดทะเบียน 1,500 ล้ านบาท)
ดําเนินธุรกิจ
จําหน่ายและบริ การเครื่ องกรองนํ ้าและเครื่ องกรองอากาศ
และการบริหารจัดการทรัพยากรนํ ้า
ทรัพย์สนิ ที่จําหน่าย
หุ้นสามัญจํานวน 15,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 5 บาท
คิดเป็ นร้ อยละ 5 ของทุนจดทะเบียน BBW
ราคาที่จําหน่าย
หุ้นละ 5.10 บาท รวมจํานวนเงิน 76,500,000 บาท
ร้ อยละ 5
สัดส่วนหุ้นที่ถือก่อนจําหน่าย
สัดส่วนหุ้นที่ถือหลังจําหน่าย
ร้ อยละ 0
5) การคํานวณขนาดรายการ
ขนาดรายการคํานวณตามเกณฑ์รายการจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์มีดงั นี ้
เกณฑ์คํานวณ
1. เกณฑ์มลู ค่า
สินทรัพย์ (NTA)
2. เกณฑ์กําไรสุทธิ
3. เกณฑ์มลู ค่ารวมของ
สิง่ ตอบแทน
4. เกณฑ์มลู ค่าของ
หลักทรัพย์

สูตรคํานวณ
สัดส่วนที่จําหน่าย 5% x NTA BBW x 100
NTA บริษัท
ไม่สามารถคํานวณได้ เนื่องจาก BBW มีผลขาดทุนสุทธิ
มูลค่าเงินที่ได้ รับ x 100
สินทรัพย์รวมบริ ษัท
ไม่มีการออกหลักทรัพย์ใหม่

ขนาดรายการ
5.03%
5.50%
-

6) มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทน
บริษัทจะได้ รับเงินสดจํานวน 76,500,000 บาท ซึง่ เป็ นราคาตกลงร่วมกันระหว่างผู้ซื ้อและผู้ขาย
7) เกณฑ์ ท่ ใี ช้ ในการกําหนดมูลค่ าสิ่งตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 หุ้นของ BBW มีมลู ค่าทางบัญชีห้ นุ ละ 4.69 บาท และมีกําไรส่วนเพิ่ม
8) ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะเกิดแก่ บริษัท
บริ ษัทจะมีกระแสเงินสดรับเพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท
ลงทุนเพื่อสร้ างผลตอบแทนที่ดีได้

และมีโอกาสพิจารณาโครงการอื่นที่สามารถ

9) เงื่อนไขในการทํารายการ
ไม่มี
10) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
หลังจากที่ BBW ได้ พ้นสภาพจากการเป็ นบริ ษัทย่อยของบริษัทแล้ ว บริษัทคงเป็ นผู้ถือหุ้นใน BBW ในสัดส่วน
ร้ อยละ 5 และมีสว่ นร่วมบริหารธุรกิจจัดจําหน่ายและบริการเครื่ องกรองนํ ้าและเครื่ องกรองอากาศซึง่ เป็ นธุรกิจเริ่มต้ นของ
BBW ปั จจุบนั BBW ได้ เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อขยายธุรกิจด้ านการบริหารจัดการทรัพยากรนํ ้าและมีแผนงานดําเนิน
โครงการในหลายภูมิภาคของประเทศ คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าเป็ นช่วงเวลาที่เหมาะสมสําหรับการจําหน่าย
หุ้นทังหมดให้
้
แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายใหม่
11) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ไม่มีความเห็นต่างจากคณะกรรมการบริษัท
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายณัฐพล เอกแสงกุล)
รองกรรมการผู้จดั การ

