
 
 

วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2563 
 

เร่ือง งดจ่ายเงินปันผล การเปล่ียนช่ือบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบับริษัท  ดวงตราบริษัท   
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563  ยกเลกิการจําหน่ายหุ้นสามญัของบริษัท ไบรท์ บล ู วอเตอร์ คอร์
ปอเรชัน่ จํากดั และ การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท ออลเอส โฮลดิง้ จํากดั 

เรียน    กรรมการและผู้จดัการ 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 
2563 ได้มีมติอนมุติัเร่ืองสําคญัดงัตอ่ไปนี ้
 

1. เหน็ชอบให้นําเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติังบการเงินของบริษัทรอบบญัชีประจําปี 2562  สิน้สดุ  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 

2. เหน็ชอบให้นําเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติังดการจดัสรรกําไรสทุธิเป็นทนุสํารองตามกฎหมาย รอบ
บญัชีประจําปี 2562 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562    และงดจ่ายเงินปันผลเน่ืองจากผลการดําเนินงานของ
บริษัทในปี 2562 มีผลประกอบการขาดทนุเป็นจํานวน 10,715,347.46 บาท 

 
3. เหน็ชอบให้นําเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติัการแตง่ตัง้กรรมการท่ีพ้นตําแหน่งตามวาระ จํานวน 3 

ทา่น กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ ได้แก่ 1) นายสนัน่  เอกแสงกลุ  2) นางพิสมยั  บณุยเกียรติ 
และ 3) นางสาวทิพวรรณ  อทุยัสาง  รวมถึงกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2563 เป็นวงเงินไมเ่กิน 
2,500,000 บาท (ไมร่วมคา่ตอบแทนกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารในรูปของเงินเดือนประจํา) 
 

4. เหน็ชอบให้นําเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติัการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท สําหรับปี 2563 ได้แก่ 
นางสาวสลุลติ  อาดสวา่ง ใบอนญุาตเลขท่ี 7517  หรือ นางสาวนนัท์นภสั  วรรณสมบรูณ์ ใบอนญุาตเลขท่ี 7793 
หรือ นายพีระเดช  พงษ์เสถียรศกัด์ิ ใบอนญุาตเลขท่ี 4752 หรือ นางสาวโสรยา  ตินตะสวุรรณ์ ใบอนญุาตเลขท่ี 
8658  บริษัทสอบบญัชีธรรมนิติ และมีคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี เป็นจํานวน 925,000 บาท 
 

5. เหน็ชอบให้นําเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติัการเปล่ียนช่ือบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์
สนธิ  ข้อบงัคบัของบริษัท และ ดวงตราบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกบัการดําเนินธุรกิจท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัและท่ีจะ
ดําเนินตอ่ไปในอนาคต ดงันี ้
5.1 เปล่ียนช่ือบริษัท 

เดิม : ภาษาไทย บริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) 
 ภาษาองักฤษ Eason Paint Public Company Limited 
ใหม ่:  ภาษาไทย บริษัท อีซึน่ แอนด์ โค จํากดั (มหาชน) 
 ภาษาองักฤษ Eason & Co Public Company Limited 

 



 
5.2 หนงัสือบริคณห์สนธิ 

แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 1 (ช่ือบริษัท) เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนช่ือบริษัท 
5.3 ข้อบงัคบัของบริษัท 

แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 1, ข้อ 2 และ ข้อ 64 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนช่ือบริษัท 
 

ข้อ ข้อบงัคบัปัจจบุนั ข้อบงัคบัท่ีเสนอให้แก้ไขใหม ่
1. ข้อบงัคบันีใ้ห้เรียกว่า ข้อบงัคบัของ บริษัท อีซึ่น 

เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) 
ข้อบงัคบันีใ้ห้เรียกว่า ข้อบงัคบัของ บริษัท อีซึ่น 
แอนด์ โค จํากดั (มหาชน) 

2. คําว่า “บริษัท” ท่ีใช้ในข้อบังคับนีใ้ห้หมายถึง 
บริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) 

คําว่า “บริษัท” ท่ีใช้ในข้อบังคับนีใ้ห้หมายถึง 
บริษัท อีซึน่ แอนด์ โค จํากดั (มหาชน) 

64. ดวงตราของบริษัทให้มีลกัษณะดงันี ้
 
 
 
 
 
 

ดวงตราของบริษัทให้มีลกัษณะดงันี ้
 
 

 
2. อนมุติัให้จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ในวนัจนัทร์ท่ี 27 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรัชวิภา 

อาคารธารทิพย์ ชัน้ 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ตามวาระประชมุดงันี ้
5.2 รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562  ประชมุเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 
5.3 รับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 
5.4 พิจารณาอนมุติังบการเงินของบริษัทสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
5.5 พิจารณาอนมุติังดการจดัสรรกําไรสทุธิเป็นทนุสํารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลจากผลการ

ดําเนินงานประจําปี 2562 
5.6 พิจารณาอนมุติัการแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 ทา่นและการ

กําหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2563 
5.7 พิจารณาอนมุติัการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีสําหรับปี 2563 
5.8 พิจารณาอนมุติัการเปล่ียนช่ือบริษัท  การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ  ข้อบงัคบัของบริษัท และ 

ดวงตราของบริษัท 
5.9 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ทัง้นีกํ้าหนดให้วนัท่ี 24 มีนาคม 2563 เป็นวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพ่ือสิทธิในการเข้าร่วมประชมุ 
(Record Date) และบริษัทจะดําเนินการเผยแพร่หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ในเวบ็ไซต์
ของบริษัท www.easonpaint.co.th ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 30 วนั 

 



 
3. อนมุติัยกเลกิการจําหน่ายหุ้นสามญัของบริษัท ไบรท์ บล ู วอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (“BBW”) ท่ีบริษัทถืออยู่

ทัง้หมดจํานวน 15,000,000 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 5 ของทนุจดทะเบียนของ BBW      มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 
5 บาท  โดยจําหน่ายในราคาหุ้นละ 5.10 บาท รวมเป็นเงินจํานวน 76,500,000 บาท ให้แก่ พริสทีน เวิล์ด อินเวส 
ลมิิเตด็ (“PWI”)  ตามท่ีท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2562 ได้มีมติไว้เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2562 
 

บริษัทและผู้ ซือ้ได้ทําสญัญาจะซือ้จะขายเม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2562  และบริษัทได้รับเงินมดัจําเป็น
จํานวนเงิน 3,825,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของราคาจําหน่าย  โดยมีกําหนดให้ผู้ ซือ้ชําระเงินทัง้หมดภายใน
วนัท่ี 30 กนัยายน 2562  แตเ่น่ืองจากภาพรวมเศรษฐกิจในปัจจบุนัยงัคงมีความผนัผวนทําให้ผู้ ซือ้ขอชะลอการ
ซือ้ออกไปอีกระยะหนึง่ ทัง้นีใ้นช่วงระยะเวลาท่ีผา่นมาบริษัทและผู้ ซือ้ได้มีการเจรจาเง่ือนไขและข้อตกลงร่วมกนั
เร่ือยมาแตไ่มเ่ป็นผลสําเร็จ  บริษัทจงึบอกเลกิสญัญาจะซือ้จะขายและริบเงินมดัจําดงักลา่วเรียบร้อยแล้ว 
 

4. อนมุติัการให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามสดัสว่นการถือหุ้นแก่ บริษัท ออลเอส โฮลดิง้ จํากดั (“All S”) ซึง่
บริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 6.25 คิดเป็นเงินให้กู้ ยืมจํานวน 7.50 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการเข้าทํา
รายการ ดงันี ้

 
1. วันที่เกดิรายการ  ภายในเดือนมีนาคม 2563 
2. การให้ความช่วยเหลือทางการเงนิ  
 ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 

ผู้ รับความช่วยเหลือทางการเงิน 
บริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) 
บริษัท ออลเอส โฮลดิง้ จํากดั (ไมเ่ป็นบคุคลเก่ียวโยง) 

 ความสมัพนัธ์กบับริษัท บริษัทเป็นผู้ ถือหุ้น All S ในสดัสว่นร้อยละ 6.25    
 ลกัษณะการดําเนินธุรกิจ ดําเนินธุรกิจผลิตประกอบรถยนต์และรถรับจ้างสาธารณะ  กิจการรถ

รับจ้างสาธารณะ กิจการเทคโนโลยีท่ีสนบัสนนุกิจการรถรับจ้าง
สาธารณะ และกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัรถรับจ้างสาธารณะ 

 ทนุจดทะเบียน 580 ล้านบาท  แบง่ออกเป็น 5,800,000 หุ้น 
มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท 

 โครงสร้างการถือหุ้น 
ลําดบั ช่ือผู้ ถือหุ้น ร้อยละ 

1. บริษัท เจริญอกัษร โฮลดิง้ กรุ๊พ จํากดั 75.00 
2. บริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) 6.25 
3. บริษัท ช.ทวี จํากดั (มหาชน) 6.25 
4. นายศฤงคาร  สทุศัน์ชโูต 6.25 
5. นายศภุนิจ  จยัวฒัน์ 6.25 
 รวม 100.00 

 

  
 
 

 
 
 



 

กรรมการบริษัท 1. นายสมศกัด์ิ  ดารารัตนโรจน์ 
2. นายสรุพล  ดารารัตนโรจน์ 
3. นางสาวศิรินนัท์  ดารารัตนโรจน์ 
4. นายศฤงคาร  สทุศัน์ชโูต 
5. นายศรายทุธ  เรืองสวุรรณ 

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ  
 วงเงินกู้ ยืมตามสดัสว่นการถือหุ้น 7.50 ล้านบาท 
 วตัถปุระสงค์ All S มีความประสงค์จะกู้ ยืมเงินจํานวน 120 ล้านบาท จากผู้ ถือหุ้น

ตามสดัสว่นการถือหุ้น  เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนภายใน All S 
 อตัราดอกเบีย้ ร้อยละ 6.50 ตอ่ปี 
 ระยะเวลากู้ ยืม 3 เดือน 
 หลกัประกนั ไมมี่ 

5. เงื่อนไขการทาํรายการ ไมมี่ 
6. บุคคลที่เก่ียวโยงกัน ไมมี่ 
7. แหล่งเงนิทุนที่ใช้ เงินทนุหมนุเวียนของบริษัท 
8. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท

เก่ียวกับการตกลงเข้าทาํรายการ 
คณะกรรมการบริษัทมีความเหน็วา่การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
นีมี้ความเหมาะสมและเป็นประโยชน์  เน่ืองจากจะช่วยให้ All S  
ดําเนินงานได้คลอ่งตวั  และจะสามารถสร้างผลประโยชน์ในระยะ
ยาวแก่บริษัทและผู้ ถือหุ้นได้  ดงันัน้จงึมีมติอนมุติัให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่ All S 

9. ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่แตกต่างจาก
คณะกรรมการบริษัท 

ไมมี่ 

 
 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

 
(นายณฐัพล  เอกแสงกลุ) 
รองกรรมการผู้จดัการ 


