
 

 
 

8 กนัยายน 2558 
 
เร่ือง การจําหน่ายหุ้นท่ีบริษัทถือในบริษัทยอ่ย 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

 ตามท่ีท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ท่ี 4/2558  เม่ือวนัท่ี 
11 สงิหาคม 2558 ได้มีมตอินมุตักิารจําหน่ายหุ้นท่ีบริษัทถือในบริษัท ไบรท์ บล ู วอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 
(“BBW”) ซึง่มีฐานะเป็นบริษัทยอ่ยดําเนินธุรกิจจดัจําหน่ายและบริการเคร่ืองกรองนํา้และเคร่ืองกรองอากาศ 
โดยจะจําหน่ายหุ้นไม่เกิน 4,435,750 หุ้น หรือ คดิเป็นไม่เกินร้อยละ 84.73 ของจํานวนหุ้นทัง้หมดภายในไตร
มาสท่ี 3 ปี 2558 นัน้ 

บริษัทได้จําหน่ายหุ้นดงักลา่วเสร็จสิน้แล้วโดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

1. วันที่ทาํรายการ   4 กนัยายน 2558 
2. ผู้ทาํรายการ 

ผู้ จําหน่าย  บริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) 
ผู้ ซือ้   1. นายคณพศ  นิจสริิภชั 
   2. นายพลภทัร  นิจสริิภชั 
   3. นางจิตราภรณ์  เตชาชาญ 
   4. นางสาวณพีศ์รา  เตชาชาญ 

  ความเก่ียวโยง  ไม่เป็นบคุคลเก่ียวโยงใดๆ 
3. ลักษณะทั่วไปของรายการ 

บริษัทเป็นผู้ ถือหุ้น BBW จํานวน 4,697,500 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 89.73 ของจํานวนหุ้นทัง้หมด ได้
จําหน่ายหุ้นรวมจํานวน 4,435,750 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 84.73 ของจํานวนหุ้นทัง้หมด ในราคาหุ้นละ 4 บาท 
รวมเป็นเงินจํานวน 17,743,000 บาท ให้แก่  

1. นายคณพศ  นิจสริิภชั  จํานวน 1,108,938 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 21.18 ของหุ้นทัง้หมด 
2. นายพลภทัร  นิจสริิภชั  จํานวน 1,108,937 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 21.18 ของหุ้นทัง้หมด 
3. นางจิตราภรณ์  เตชาชาญ จํานวน 1,108,938 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 21.18 ของหุ้นทัง้หมด 
4. นางสาวณพีศ์รา  เตชาชาญ จํานวน 1,108,937 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 21.18 ของหุ้นทัง้หมด 
 
เม่ือคํานวณขนาดรายการจําหน่ายไปของสนิทรัพย์คา่มากท่ีสดุตามเกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน

ตามข้อมลูทางการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2558  มีขนาดรายการร้อยละ 2.15 ซึง่ไมเ่ข้าขา่ยรายการได้มา
หรือจําหน่ายไปของสนิทรัพย์ท่ีมีนยัสําคญั และเม่ือรวมขนาดรายการในชว่ง 6 เดือนท่ีผา่นมาแล้ว  มีขนาด
รายการรวมร้อยละ 2.39 

 



 
 
 

4. รายละเอียดของรายการ 
ประเภท   หุ้นสามญั 
ช่ือบริษัทยอ่ย  บริษัท ไบรท์ บล ูวอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 
ธุรกิจบริษัทยอ่ย  จดัจําหน่ายและบริการเคร่ืองกรองนํา้และเคร่ืองกรองอากาศ 
ทนุจดทะเบียน  26,175,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 5,235,000 หุ้น  

มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 5 บาท 
 

โครงสร้างการถือหุ้น 

ลาํดับที่ ผู้ถือหุ้น 
ก่อนการจาํหน่าย หลังการจาํหน่าย 

จาํนวนหุ้น ร้อยละ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 
1 บมจ.อีซึน่ เพ้นท์ 4,697,500 89.73 261,750 5.00 
2 นายจอง ซิล ยนู 7,000 0.14 7,000 0.14 
3 นางสาวฉนัทิมา คูอ่รุณ 4,375 0.08 4,375 0.08 
4 นายชิตพงษ์ คูอ่รุณ 2,625 0.05 2,625 0.05 
5 นายคณพศ  นิจสริิภชั 130,875 2.50 1,239,813 23.68 
6 นายพลภทัร  นิจสริิภชั 130,000 2.484 1,238,937 23.66 
7 นางจิตราภรณ์  เตชาชาญ 130,000 2.484 1,238,938 23.66 
8 นางสาวณพีศ์รา  เตชาชาญ 130,000 2.484 1,238,937 23.66 
9 นางยพุิน  ตลุาภิรมย์ 875 0.016 875 0.016 
10 นายกําภ ู อินทรมหา 875 0.016 875 0.016 
11 นายจารุกิตติ ์ จลุละครินทร์ 875 0.016 875 0.016 
 รวม 5,235,000 100.00 5,235,000 100.00 

 
  ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2558 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
สนิทรัพย์รวม 21,784,676.01 11,659,791.79 
หนีส้นิรวม 7,270,665.83 5,560,259.43 
สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 14,514,010.18 6,099,532.36 
รายได้รวม 7,826,421.26 16,928,472.89 
คา่ใช้จา่ยรวม 9,425,065.85 21,917,913.72 
กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ (1,585,522.18) (4,971,771.05) 

 
 
 



 
 
 

5. มูลค่าสิ่งตอบแทน 
ราคาหุ้นตามมลูคา่ทางบญัชีของ BBW มีคา่เทา่กบั 2.77 บาทตอ่หุ้น  คดิเป็นสว่นของผู้ ถือหุ้น
ประมาณ 12.30 ล้านบาท  และได้รับเงินจากการจําหน่ายรวมทัง้สิน้ 17,743,000 บาท  ซึง่บริษัทรับ
ชําระเงินทัง้หมดคราวเดียวกนัในวนัท่ี 4 กนัยายน 2558 

6. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกดิแก่บริษัท 
ผลการดําเนินงานของ BBW ยงัคงไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  ดงันัน้การมีผู้ ร่วมทนุรายใหม่ท่ีมี
ประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจจะสามารถช่วยให้ BBW มีผลการดําเนินงานท่ีดีขึน้ได้ 

7. การทาํรายการโดยมีบุคคลที่เก่ียวโยง 
ไม่มี 

8. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่การทํารายการในครัง้นีเ้ป็นประโยชน์ตอ่บริษัทซึง่ผู้ ร่วมทนุรายใหม่
ท่ีมีประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจจะสามารถช่วยให้ BBW มีผลการดําเนินงานท่ีดีขึน้ได้ 

9. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ไม่มีความเห็นตา่งจากคณะกรรมการบริษัท 

 
ทัง้นีก้ารจําหน่ายหุ้นดงักลา่วเป็นการลดการลงทนุใน BBW และเป็นผลให้ BBW พ้นสภาพจากการ

เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท 
 

 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

(นายณฐัพล  เอกแสงกลุ) 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 


