
 
  

28 เมษายน 2560 
 
เร่ือง แจ้งมติท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
 ด้วยท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นบริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) ประจําปี 2560  เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 
2560    เวลา 10.00 – 12.30 น. ซึง่มีผู้ เข้าร่วมประชมุจํานวน 142 ราย แบง่เป็นเข้าประชมุด้วยตนเองจํานวน 58 
ราย และรับมอบฉนัทะจํานวน 84 ราย  มีหุ้นรวมกนัจํานวน 268,117,012 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.47 ของหุ้นท่ี
ออกจําหนา่ยทัง้หมดของบริษัท  ได้มีมติท่ีประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
 

1. มีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559  ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2559 
เห็นชอบ  267,676,967 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นชอบ           -  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง           -  เสียง  

 
2. มีมติรับรองผลการดําเนินงานบริษัทในรอบปี 2559 และรายงานประจําปีของคณะกรรมการบริษัท 

เห็นชอบ  268,085,290 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นชอบ           -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง           -  เสียง  
 

3. มีมติอนมุติังบการเงินของบริษัทสําหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซึง่ผา่นการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีและได้รับการอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

เห็นชอบ  268,093,152 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นชอบ           -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง           -  เสียง  
 
 
 
 
 



 
 

4. มีมติอนมุติัให้จดัสรรเงินกําไรสทุธิจํานวน 4,641,312.41 บาท เพ่ือเป็นทนุสํารองตามกฎหมาย  พร้อมกบั
มีมติจ่ายปันผลในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท โดย กําหนดให้วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2560 เป็นวนัให้สิทธิการรับ
ปันผล (Record Date) และวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 เป็นวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น  โดยมีกําหนดจ่าย
ปันผลในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2560 

เห็นชอบ  268,093,152 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นชอบ           -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง           -  เสียง   
 

5. มีมติแตง่ตัง้กรรมการจํานวน 3 ทา่นท่ีพ้นตําแหน่งตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ 
ได้แก่     

1) นายสนัน่  เอกแสงกลุ  (กรรมการ) 
เห็นชอบ  268,073,297 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นชอบ           -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง          19,855 เสียง  ไมน่บัเป็นฐานเสยีง 
 

2) นางพิสมยั  บณุยเกียรติ  (กรรมการอิสระ) 
เห็นชอบ  268,093,113 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นชอบ   103 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง       - เสียง   
 

3) นางสาวทิพวรรณ  อทุยัสาง  (กรรมการอิสระ) 
เห็นชอบ  268,062,617 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นชอบ               103 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง          30,496 เสียง  ไมน่บัเป็นฐานเสยีง 

 
6. มีมติอนมุติัคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 เป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 2,500,000 บาท  โดยวงเงิน

คา่ตอบแทนดงักลา่วไมร่วมเงินเดือนประจําของกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
เห็นชอบ  258,893,620 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นชอบ           -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง     9,199,596 เสียง  ไมน่บัเป็นฐานเสยีง 

 



 
 

7. มีมติอนมุติัแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีสาํหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  ดงันี ้
1) นางสาวธญัพร  ตัง้ธโนปจยั   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 9169   หรือ 
2) นายธนะวฒิุ  พิบลูย์สวสัด์ิ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 6699   หรือ 
3) นางสาววนันิสา  งามบวัทอง ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 6838     

ผู้สอบบญัชีจากบริษัทสอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั คนใดคนหนึง่ตามรายช่ือข้างต้นเป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัท  โดยกําหนดคา่ตอบแทนเป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 820,000 บาท 

เห็นชอบ  268,093,347 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นชอบ           -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง           -  เสียง   

 

8. มีมติอนมุติัการลดทนุจดทะเบียนบริษัท จาก 538,433,752 บาท คงเหลอื 537,828,901 บาท  โดยการ
ตดัหุ้นสามญัท่ียงัไมไ่ด้จําหนา่ยจํานวน 604,851 หุ้น  มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั
คงเหลอืจากการจ่ายหุ้นปันผลจํานวน 338 หุ้น และหุ้นสามญัคงเหลอืจากการใช้สทิธิตามใบแสดงสิทธิใน
การซือ้หุ้นเพ่ิมทนุท่ีโอนสทิธิได้ (EASON-T1) จํานวน 604,513 หุ้น และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์
สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน 

เห็นชอบ  268,116,814 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นชอบ           -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง           -  เสียง   

 

9. มีมติอนมุติัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนจาก 537,828,901 บาท เป็นทนุจดทะเบียน 567,084,913 บาท โดย
ออกหุ้นสามญัใหมจํ่านวน 29,256,012 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการปรับสทิธิใบสาํคญั
แสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั (EASON-W2)  และเห็นสมควรให้แก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้
สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียน 

เห็นชอบ  268,117,012 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นชอบ           -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง           -  เสียง   

 

10. มีมติอนมุติัการจดัสรรหุ้นสามญัท่ีออกใหมจํ่านวน 29,256,012 หุ้น  มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  เพือ่
รองรับการแปลงสภาพใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั (EASON-W2) 

เห็นชอบ  268,117,012 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นชอบ           -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง           -  เสียง   

 



 
 
11. มีมติอนมุติัการเปลีย่นแปลงวตัถปุระสงค์การใช้เงินเพ่ิมทนุท่ีจะได้รับจากการออกใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะ

ซือ้หุ้นสามญั (EASON-W2) และ ใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นเพ่ิมทนุท่ีโอนสิทธิได้ (EASON-T1) 
เห็นชอบ  268,117,012 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นชอบ           -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง           -  เสียง   

 
อนึง่ ในช่วงเร่ิมต้นการประชมุมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุจํานวน 83 ราย แบง่เป็นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง

จํานวน 36 ราย และรับมอบฉนัทะจํานวน 47 ราย มีหุ้นรวมกนัจํานวน 267,152,506 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 57.27  
และมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพ่ิมขึน้ระหวา่งการประชมุ  จงึทําให้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุจํานวน 142 ราย 
แบง่เป็นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองจํานวน 58 ราย และการรับมอบฉนัทะจํานวน 84 ราย มีหุ้นรวมกนัจํานวน 
268,117,012 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.47 

 
จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นายณฐัพล  เอกแสงกลุ) 
รองกรรมการผู้จดัการ 


