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24 กมุภาพนัธ์ 2560 

 
เร่ือง การจ่ายปันผล  การเพิ่มทนุเพ่ือรองรับการปรับสิทธิ  กําหนดประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560  

รายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ และ รายการท่ีเก่ียวโยงกนั (แก้ไข) 
เรียน    กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
เอกสารแนบ 1. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) 
  2. การเปล่ียนแปลงวตัถปุระสงค์การใช้เงินเพิ่มทนุ 
  3. สารสนเทศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
 

ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 
2560 เวลา 15.00 น. ถงึเวลา 18.00 น. ได้มีมติอนมุติัเร่ืองสําคญัดงันี ้
 

1. อนมุติัการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจําปี 2559 ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) 
 

2. อนมุติัให้วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2560 เป็นวนัให้สทิธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล  โดยกําหนดปิด
สมดุทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 ตามมาตรา 225 แหง่พระราชบญัญติั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์   และกําหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2560  การให้
สทิธิดงักลา่วยงัมีความไมแ่น่นอน  เน่ืองจากต้องรออนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

3. เหน็ชอบให้นําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติังบการเงินของบริษัทรอบบญัชีประจําปี 2559  สิน้สดุ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 

4. เหน็ชอบให้นําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติัการจดัสรรกําไรสทุธิร้อยละ 5 คิดเป็นเงินจํานวน 
4,641,312.41 บาทเป็นทนุสํารองตามกฎหมาย  ซึง่ทําให้บริษัทมีทนุสํารองรวมทัง้สิน้ 33,323,052.41 บาท 
(บริษัทมีทนุจดทะเบียนจํานวน 538,433,752 บาท) 

 

5. เหน็ชอบให้นําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติัการแตง่ตัง้กรรมการท่ีพ้นตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 
ทา่น กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ ได้แก่   1) นายสนัน่  เอกแสงกลุ  2) นางพิสมยั  บณุยเกียรติ 
และ 3) นางสาวทิพวรรณ  อทุยัสาง  รวมถึงกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2560 เป็นวงเงินไมเ่กิน 
2,500,000 บาท (ไมร่วมคา่ตอบแทนกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารในรูปของเงินเดือนประจํา) 
 

6. เหน็ชอบให้นําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติัการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท สําหรับปี 2560 
ได้แก่ นางสาวธญัพร  ตัง้ธโนปจยั ใบอนญุาตเลขท่ี 9169  หรือ นายธนะวฒิุ  พิบลูย์สวสัด์ิ ใบอนญุาตเลขท่ี 
6699  หรือ นางสาววนันิสา  งามบวัทอง ใบอนญุาตเลขท่ี 6838  บริษัทสอบบญัชีธรรมนิติ และมีคา่ตอบแทน
ผู้สอบบญัชี เป็นจํานวน 820,000 บาท 
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7. เหน็ชอบให้นําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติัการลดทนุจดทะเบียนบริษัท จาก 538,433,752 บาท 
คงเหลือ 537,828,901 บาท  และการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกบัการลดทนุจด
ทะเบียน  เน่ืองจากบริษัทได้ปรับอตัราการใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั รุ่นท่ี 2 (“EASON-W2”)  
ทําให้บริษัทต้องเพิ่มทนุจดทะเบียนเพ่ือออกหุ้นรองรับการปรับอตัราการใช้สิทธิ  ทัง้นีก้ารเพิ่มทนุจดทะเบียน
ดงักลา่วจะต้องไมมี่หุ้นสามญัคงเหลือจากการจดัสรรท่ีจําหน่ายไมไ่ด้เหลืออยู่  โดยบริษัทจะตดัหุ้นสามญั
คงเหลือจากการจดัสรรตามสิทธิท่ีสิน้อายแุล้ว รวมเป็นหุ้นสามญัจํานวนทัง้สิน้ 604,851 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้น
ละ 1 บาท รวม 604,851 บาท ดงันี ้

1) หุ้นสามญัคงเหลือจากการจดัไว้เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจากการดําเนินงานปี 2558 จํานวน 338 หุ้น 
2) หุ้นสามญัคงเหลือจากการจดัไว้เพ่ือรองรับการแปลงสภาพใบแสดงสทิธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสทิธิได้ 

รุ่นท่ี 1 (“EASON-T1”) จํานวน 604,513 หุ้น 
 

8. เหน็ชอบให้นําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติัการเพิ่มทนุจดทะเบียนจํานวน 29,256,012 บาท 
โดยออกหุ้นสามญัใหมจํ่านวน 29,256,012 หุ้น  มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  ซึง่จะทําให้บริษัทมีทนุจดทะเบียน
เพิ่มขึน้จาก 537,828,901 บาท เป็นทนุจดทะเบียนรวม 567,084,913 บาท  และอนมุติัการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน 
 

9. เหน็ชอบให้นําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 29,256,012 หุ้น  
มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  เพ่ือรองรับการแปลงสภาพ EASON-W2  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 
 

10. เหน็ชอบให้นําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติัการเปล่ียนแปลงวตัถปุระสงค์การใช้เงินเพิ่มทนุ 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 
 

11. อนมุติัให้จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ในวนัศกุร์ท่ี 28 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรัชวิภา 
อาคารธารทิพย์ ชัน้ 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ตามวาระประชมุดงันี ้
11.1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559  ประชมุเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2559 
11.2 พิจารณารับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 และอนมุติัรายงานประจําปีของ

คณะกรรมการ 
11.3 พิจารณาอนมุติังบการเงินของบริษัทสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
11.4 พิจารณาอนมุติัการจดัสรรกําไรสทุธิเป็นทนุสํารองตามกฎหมายและการจ่ายปันผลจากผลการดําเนินงาน

สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
11.5 พิจารณาอนมุติัแตง่ตัง้กรรมการท่ีพ้นตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 ทา่นกลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง่  

และการกําหนดวงเงินคา่ตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2560 
11.6 พิจารณาอนมุติัการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีสําหรับปี 2560 
11.7 พิจารณาอนมุติัการลดทนุจดทะเบียนบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้อง

กบัการลดทนุจดทะเบียน 
11.8 พิจารณาอนมุติัการเพิ่มทนุจดทะเบียนบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้อง

กบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน 
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11.9 พิจารณาอนมุติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 
11.10 พิจารณาอนมุติัการเปล่ียนแปลงวตัถปุระสงค์การใช้เงินเพิ่มทนุ 
11.11 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 

ทัง้นีอ้นมุติัให้วนัท่ี 15 มีนาคม 2560 เป็นวนัให้สทิธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในการเข้าร่วมประชมุเพ่ือ
ออกเสียงลงคะแนนในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น และปิดสมดุทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 16 
มีนาคม 2560 ตามมาตรา 225 แหง่พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 และเสนอช่ือบคุคลท่ีมี
คณุสมบติัเหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัทเป็นการลว่งหน้า  ได้ตัง้แตว่นัท่ี 17 ตลุาคม 
2559 - 18 มกราคม 2560 รวมระยะเวลา 3 เดือน  ปรากฏวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุและช่ือผู้ ท่ี
เหมาะสมเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการมายงับริษัท  บริษัทจะเผยแพร่หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2560 ในเวบ็ไซต์ www.easonpaint.co.th ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 30 วนั 

 

12. อนมุติัการลงทนุเพิ่มใน บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน่ จํากดั (“APCON”)  เน่ืองจาก APCON จะเพิ่ม
ทนุจดทะเบียนจากเดิมจํานวน 700 ล้านบาท เป็นจํานวน 1,050 ล้านบาท คิดเป็นเงินเพิ่มทนุจํานวน 350 ล้าน
บาท โดยออกหุ้นสามญัจํานวน 3.5 ล้านหุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท  การเพิ่มทนุครัง้นีเ้ป็นการเพิ่มทนุ
ตามสดัสว่นของผู้ ถือหุ้นเดิม 

ปัจจบุนับริษัทเป็นผู้ ถือหุ้น APCON จํานวน 1,466,666 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 20.95 จงึได้รับสทิธิจอง
ซือ้หุ้นเพิ่มทนุจํานวน 733,333 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท  คิดเป็นเงินลงทนุเพิ่มจํานวน 73,333,300 บาท 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายงานการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการก่อสร้างและการ
รับจ้างบริหารโรงไฟฟ้าแล้วมีความเหน็วา่การดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของ APCON อยูใ่นระดบัท่ีน่า
พอใจและมีศกัยภาพท่ีจะสร้างผลกําไรตอบแทนให้แก่บริษัทและผู้ ถือหุ้นได้คุ้มคา่กบัการลงทนุ  จงึมีมติอนมุติั
การลงทนุเพิ่มใน APCON เป็นจํานวนเงิน 73,333,300 บาทตามสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัท  โดยการเข้าทํา
รายการครัง้นีเ้ป็นรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ซึง่เม่ือคํานวณตามเกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทนซึง่มีมลูคา่สงูสดุ
คิดเป็นร้อยละ 5.61 และเม่ือรวมขนาดรายการในช่วง 6 เดือนท่ีผ่านมาแล้ว  มีขนาดรายการรวมร้อยละ 41.77 

 

13. อนมุติัการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยทําสญัญาเช่าท่ีดินและอาคารสํานกังานเพ่ือใช้เป็นท่ีตัง้สํานกังานสาขา
กรุงเทพฯ จาก บริษัท เอกแสง โฮลดิง้ส์ จํากดั ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท  ระยะเวลา 3 ปี มลูคา่รายการรวม 
11.08 ล้านบาท  คิดเป็นรายการขนาดกลางมลูคา่เกินกวา่ 1 ล้านบาทแตไ่มเ่กินกวา่ 20 ล้านบาท  ซึง่บริษัทต้อง
เปิดเผยข้อมลูต่อตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  โดยมีรายละเอียดตามสารสนเทศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตาม
เอกสารแนบ 3 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นายณฐัพล  เอกแสงกลุ) 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 



เอกสารแนบ 1 
F 53-4 
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แบบรายงานการเพิ่มทุน 
บริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จาํกัด (มหาชน) 

วันที่ 24 กุมภาพนัธ์ 2560 
 
 ข้าพเจ้า บริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) ขอรายงานมตคิณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2560  
เก่ียวกบัการเพิ่มทนุและจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ ดงัตอ่ไปนี ้
 

1. การลดทุน 
ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท มีมตลิดทนุจดทะเบียนของบริษัท จาก 538,433,752 บาท คงเหลือ 537,828,901 บาท  โดย
การตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ได้จําหนา่ย จํานวน 604,851 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 604,851 บาท  ทัง้นีหุ้้นสามญัท่ี
ยงัไม่ได้จําหนา่ยดงักลา่วแบง่เป็นหุ้นสามญัท่ีออกเพ่ือรองรับการจา่ยหุ้นปันผลจากการดําเนินงานปี 2558 จํานวน 338 หุ้น 
ซึง่จา่ยให้ผู้ ถือหุ้นตัง้แตว่นัท่ี 16 พฤษภาคม 2559 และ หุ้นสามญัท่ีออกเพ่ือรองรับการใช้สทิธิตามใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้น
เพิ่มทนุท่ีโอนสทิธิได้ (EASON-T1) จํานวน 604,513 หุ้น ซึง่สิน้อายตุัง้แตว่นัท่ี 18 พฤศจิกายน 2559 
 

2. การเพิ่มทุน 
ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิม่ทนุจดทะเบียนจํานวน 29,256,012 บาท โดยออกหุ้นสามญัจํานวน 29,256,012 
หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการปรับสทิธิใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั รุ่นท่ี 2 (EASON-W2) ซึง่จะทํา
ให้บริษัทมีทนุจดทะเบียนเพิ่มขึน้จาก 537,828,901 บาท เป็น ทนุจดทะเบียนรวม 567,084,913 บาท 
 

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จาํนวนหุ้น (หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น) รวม (บาท) 
  แบบกําหนดวตัถปุระสงค์ 
       ในการใช้เงินทนุ 

หุ้นสามญั 29,256,012 1 บาท 29,256,012 

  แบบมอบอํานาจทัว่ไป     
 

3. การจัดสรรหุ้น 
ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท มีมติจดัสรรหุ้นสามญั จํานวน 29,256,012 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมจํานวน 
29,256,012 บาท 
 

จัดสรรให้แก่ จาํนวนหุ้น อัตราส่วน 
(เดมิ : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้หุ้น
และชําระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

เพ่ือรองรับการแปลงสภาพการ
ใช้สทิธิของใบสําคญัแสดง
สทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั 
(EASON-W2) 
 

29,256,012  
 
 

- 
 

- - บริษัทได้มีการ
ปรับสทิธิใบสําคญั
แสดงสทิธิท่ีจะซือ้

หุ้นสามญั 
(EASON-W2) 
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4. กาํหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัตกิารลดทุน / เพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
กําหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 ในวนัท่ี 28 เมษายน 2560  เวลา 10.00 น. ณ ห้องธารทิพย์ ชัน้ 2 โรงแรม
เจ้าพระยาปาร์ค  ถนนนรัชดาภิเษก  กรุงเทพฯ โดย 

  กําหนดวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพ่ือสิทธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น ตัง้แตว่นัท่ี –  จนกวา่การ
ประชมุผู้ ถือหุ้นดงักลา่วจะแล้วเสร็จ 

  กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น ในวนัท่ี 15 มีนาคม 2560 และให้รวบรวม
รายช่ือตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ โดยวธีิปิดสมดุทะเบียน ในวนัท่ี 16 มีนาคม 2560  

 

5. การขออนุญาตเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี) 
5.1 บริษัทจะทําการจดทะเบียนลดทนุ / เพิ่มทนุ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
5.2 บริษัทจะทําการขออนญุาตตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพ่ือนําหุ้นสามญัจากการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดง

สทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุ (EASON-W2)  เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
 

6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงนิทุนส่วนที่เพิ่ม 
เพ่ือรองรับการปรับสทิธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุ (EASON-W2) 
 

7. ประโยชน์ที่บริษัทจะพงึได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
เพ่ือรองรับการปรับสทิธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเพียงพอ 
 

8. ประโยชน์ที่ผู้ถอืหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
เพ่ือรองรับการปรับสทิธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเพียงพอ 
 

9. รายละเอียดอ่ืนที่จาํเป็นสาํหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัตกิารเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทนุ 
ไม่มี 
 

ตารางระยะเวลาดาํเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
ลาํดับ ขัน้ตอนการดาํเนินการ วัน เดือน ปี 

1 วนัประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2560 เพ่ืออนมุตัิจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ 24 กมุภาพนัธ์ 2560 
2 กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 

ในวนัท่ี 15 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 255 ของ พ.ร.บ.
หลกัทรัพย์ฯ โดยวธีิปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 16 มีนาคม 2560 

15 มีนาคม 2560 
(Record Date) 

3 วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 เพื่อขออนมุตัิเร่ืองตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง  28 เมษายน 2560 
 
 บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 
 
ลายมือช่ือ .......................................................................................................... กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 

  (นางสาวเพชรรัตน์  เอกแสงกลุ)    (นางสาวสริินนัท์  เอกแสงกลุ) 
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การเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงนิเพิ่มทุน 
 

ตามท่ีบริษัทได้เพิ่มทนุจดทะเบียนโดยการออกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั รุ่นท่ี 2 (“EASON-W2”) จํานวน
ไม่เกิน 95,298,009 หน่วย เม่ือวนัท่ี 1 มิถนุายน 2559 และ ใบแสดงสทิธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสิทธิได้ รุ่นท่ี 1 (“EASON-
T1”) จํานวนไม่เกิน 147,711,914 หน่วย เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2559 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมโดยไมค่ิดมลูค่า  ซึง่บริษัทคาดว่าจะ
ได้รับเงินจากการระดมทนุรวมจํานวน 400 ล้านบาท  และมีวตัถปุระสงค์ในการใช้เงินจากการเพิ่มทนุตามรายละเอียดท่ีแจ้งให้
ทราบแล้วนัน้ 

เน่ืองจากบริษัทได้มีการลงทนุในบริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน่ จํากดั (“APCON”) ไปแล้วบางสว่นทัง้
ในช่วงก่อนและหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท  โดย APCON ดําเนินธุรกิจให้บริการออกแบบจดัหา
และก่อสร้างงานระบบวิศวกรรมการตดิตัง้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงไฟฟ้า และงานบริหารด้านปฏิบติัการเดนิเคร่ืองและซอ่ม
บํารุงโรงไฟฟ้าให้กบัหนว่ยงานภาครัฐและเอกชน อีกทัง้คณะผู้บริหารของ APCON และทีมงานล้วนประกอบด้วยผู้ มีความรู้
และประสบการณ์โดยเฉพาะการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนด้วยเชือ้เพลงิชีวมวล  การพฒันาเทคโนโลยีคดัแยก
เชือ้เพลิงขยะ (RDF) เพ่ือใช้ในการผลติกระแสไฟฟ้าและใช้ในโรงงานอตุสาหกรรม  ซึง่การดําเนินธุรกิจดงักลา่วมีความ
สอดคล้องกบัทิศทางด้านการจดัการพลงังานทดแทนและเทคโนโลยีสะอาดท่ีได้รับการสนบัสนนุจากภาครัฐ ประกอบกบัมี
ความต้องการใช้พลงังานจากภาคอตุสาหกรรมในประเทศท่ีเพิ่มสงูขึน้อยา่งตอ่เน่ืองเชน่เดียวกบัหลายประเทศในทวีปยโุรปและ
ประเทศญ่ีปุ่ น  ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเลง็เห็นวา่ APCON มีการดําเนินธรุกิจท่ีมีความเหมาะสมสําหรับการ
ลงทนุ  มีศกัยภาพและโอกาสสร้างผลกําไรตอบแทนให้แก่บริษัทและผู้ ถือหุ้นได้  จงึเห็นสมควรเพ่ิมการใช้เงินลงทนุในฐานะ
บริษัทท่ีเก่ียวข้องในปัจจบุนั 

ในขณะเดียวกนัคณะกรรมการบริษัทได้พจิารณาเห็นวา่บริษัทสมควรชะลอการชําระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน
ออกไปอกีระยะหนึง่และงดการใช้เงินเพิ่มทนุเพ่ือเป็นเงินทนุหมนุเวียน  เน่ืองจากต้นทนุทางการเงินของบริษัทในปัจจบุนัคงมี
ความคุ้มคา่สําหรับการใช้เพ่ือลงทนุในธรุกิจ  ประกอบกบัความต้องการเงินทนุหมนุเวียนมีความจําเป็นน้อยลง  เน่ืองจาก
บริษัทคงมีกระแสเงินสดและสภาพคลอ่งท่ีดีจากเงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและปริมาณจําหน่ายสนิค้าทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศท่ีเพิ่มสงูขึน้ซึง่มีรอบการรับชําระเงินท่ีสัน้กวา่การชําระเงินให้แก่เจ้าหนีก้ารค้า 
 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทจงึมีมติอนมุตัิการเปลี่ยนแปลงวตัถปุระสงค์การใช้เงินจากการเพิ่มทนุ ดงันี ้
 

หน่วย : ล้านบาท 
วัตถุประสงค์เดมิ จาํนวนเงนิ วัตถุประสงค์ใหม่ จาํนวนเงนิ 

1. เพ่ือชําระคืนเงินกู้ ยืม 100 1. เพ่ือชําระคืนเงินกู้ ยืม 30 
2. เพ่ือลงทนุในบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 200 2. เพ่ือลงทนุในบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 370 
3. เพ่ือเป็นเงินทนุหมนุเวียน 100 3. เพ่ือเป็นเงินทนุหมนุเวียน - 

รวมจาํนวนเงนิ 400 รวมจาํนวนเงนิ 400 
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สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน  ประเภทการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
 

1. วนัท่ีเกิดรายการ    1 มีนาคม 2560 
 

2. คู่กรณีท่ีเก่ียวข้อง    ผู้ เช่า : บริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) 
ผู้ให้เชา่ : บริษัท เอกแสง โฮลดิง้ส์ จํากดั (บคุคลเก่ียวโยง) 

  
3. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 

บริษัทเช่าท่ีดินและอาคารเพ่ือใช้เป็นท่ีตัง้สํานกังาน (สาขากรุงเทพฯ) เลขท่ี 312, 402/3-6  ซอยพหลโยธิน 32  
แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร พืน้ท่ีใช้สอย 1,924 ตารางเมตร ระยะเวลาการเชา่ 3 ปี (1 มีนาคม 
2560 – 28 กมุภาพนัธ์ 2563) โดยผู้ เช่ามีสทิธิตอ่อายสุญัญาได้คราวละ 3 ปี  อตัราคา่เช่าตารางเมตรละ 160 
บาทตอ่เดือน (รวมคา่บริการสว่นกลาง) และได้มีการเปรียบเทียบคา่เชา่บริเวณข้างเคียงซึง่ประเมินโดย บริษัท จี
พีวี โกลบอล พร็อพเพอร์ตี ้ แวลเูอชัน่ จํากดั (ผู้ประเมินอิสระซึง่อยู่ในรายช่ือบริษัทประเมินมลูคา่ทรัพย์สินและผู้
ประเมินหลกัท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ท่ีประเมินไว้เม่ือวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 
2559   มีกําหนดชําระคา่เชา่ภายในวนัท่ี 5 ของเดือน  
 

4. มลูคา่รวมของรายการ 
มลูคา่ของคา่เชา่รวมตลอดระยะเวลา 3 ปี เป็นจํานวนเงิน 11,082,240 บาท การเข้าทํารายการครัง้นีเ้ป็นรายการ
ท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย   ซึง่เป็นรายการเก่ียวโยงขนาดกลางมีมลูค่า
มากกวา่ 1 ล้านบาทแตไ่ม่เกิน 20 ล้านบาท หรือมากกวา่ร้อยละ 0.03 แตไ่ม่เกินร้อยละ 3 ของสนิทรัพย์ท่ีมีตวัตน
สทุธิของบริษัท (NTA) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มลูคา่ 980.71 ล้านบาท  ซึง่มลูค่ารายการคิดเป็นร้อยละ 1.13 
ของ NTA จงึต้องขออนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมลูตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
  

5. รายละเอียดของบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัท เอกแสง โฮลดิง้ส์ จํากดั เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท จํานวน 152,087,099 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 32.60 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้ว  และผู้ ถือหุ้นกลุม่เอกแสงกลุเป็นผู้ ถือหุ้นและเป็นกรรมการใน
บริษัท เอกแสง โฮลดิง้ส์ จํากดั คิดเป็นร้อยละ 100  ซึง่เป็นบคุคลเก่ียวโยงหรือเป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องและมีกรรมการ
บริษัทร่วมกนั ได้แก่ 

1) นายสนัน่  เอกแสงกลุ 
2) นางสาวเพชรรัตน์  เอกแสงกลุ 
3) นายสนิท  เอกแสงกลุ 
4) นายวิชยั  เอกแสงกลุ 
5) นางสาวสริินนัท์  เอกแสงกลุ 
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6. กรรมการท่ีมีสว่นได้เสีย 
บริษัทได้ดําเนินการให้กรรมการที่มีสว่นได้เสียไม่ให้เข้าร่วมประชมุและไม่มีสิทธิออกเสยีงลงมติในท่ีประชมุใน
วาระพิจารณาอนมุตักิารเข้าทํารายการเก่ียวโยงกนันี ้
 

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่การเข้าทํารายการมีควมสมเหตสุมผลและมีอตัราเชา่ในราคาตลาดซึง่เกิดประโยชน์
สงูสดุแก่บริษัท  จงึมีมติเห็นชอบให้เข้าทํารายการดงักลา่ว 

 
8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่ต่างจากคณะกรรมการบริษัท 

ไม่มี 


