
 
  

11 เมษายน 2561 
 
เร่ือง แจ้งมติท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
 ด้วยท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นบริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) ประจําปี 2561 เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 
2561    เวลา 10.00 – 12.00 น. ซึง่มีผู้ เข้าร่วมประชมุจํานวน 167 ราย แบง่เป็นเข้าประชมุด้วยตนเองจํานวน 61 
ราย จํานวนหุ้น 36,120,981 หุ้น และรับมอบฉนัทะจํานวน 106 ราย จํานวนหุ้น 358,839,207 หุ้น  รวมเป็นหุ้น
จํานวนทัง้สิน้ 394,960,188 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.70 ของหุ้นท่ีออกจําหนา่ยทัง้หมดของบริษัท  ได้มีมติท่ีประชุม 
ดงัตอ่ไปนี ้
 

1. มีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 
เห็นชอบ  394,383,852 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นชอบ           -  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง           -  เสียง  

 
2. มีมติรับรองผลการดําเนินงานบริษัทในรอบปี 2560 และรายงานประจําปีของคณะกรรมการบริษัท 

เห็นชอบ  394,885,648 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นชอบ           -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง           -  เสียง  
 

3. มีมติอนมุติังบการเงินของบริษัทสําหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซึง่ผา่นการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีและได้รับการอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

เห็นชอบ  394,948,188 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นชอบ           -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง           -  เสียง  
 
 
 
 



 
 
 

4. มีมติอนมุติัให้จดัสรรเงินกําไรสทุธิจํานวน 5,009,290.76 บาท เพ่ือเป็นทนุสํารองตามกฎหมาย  พร้อมกบั
มีมติจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท โดย กําหนดให้วนัท่ี 24 เมษายน 2561 เป็นวนัให้สิทธิการรับ
เงินปันผล (Record Date) โดยมีกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2561 

เห็นชอบ  394,948,188 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นชอบ           -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง           -  เสียง   
 

5. มีมติแตง่ตัง้กรรมการจํานวน 3 ทา่นท่ีพ้นตําแหน่งตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ 
ได้แก่     

1) นางสาวเพชรรัตน์  เอกแสงกลุ  (กรรมการ) 
เห็นชอบ  388,304,521 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นชอบ           -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง     6,655,667 เสียง  ไมน่บัเป็นฐานเสยีง 
 

2) นายวิชยั  เอกแสงกลุ  (กรรมการ) 
เห็นชอบ  393,729,077 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นชอบ  - เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง      1,231,111 เสียง  ไมน่บัเป็นฐานเสยีง 
 

3) นายเจน  วองอิสริยะกลุ  (กรรมการอิสระ) 
เห็นชอบ  394,960,085 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นชอบ               103 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง           - เสียง   

 
6. มีมติอนมุติัคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 เป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 2,500,000 บาท  โดยวงเงิน

คา่ตอบแทนดงักลา่วไมร่วมเงินเดือนประจําของกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
เห็นชอบ  383,411,915 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นชอบ           -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง     11,548,273 เสียง  ไมน่บัเป็นฐานเสยีง 
 



 
 
 

7. มีมติอนมุติัแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีสาํหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  ดงันี ้
 

ลาํดบั ช่ือ เลขท่ีอนญุาต 
1. นางสาวสลุลิต  อาดสวา่ง 7517 
2. นายพีระเดช  พงษ์เสถียรศกัด์ิ 4752 
3. นายพจน์  อศัวสนัติชยั 4891 
4. นายธนะวฒิุ  พิบลูย์สวสัด์ิ 6699 
5. นางสาววนันิสา  งามบวัทอง 6838 

 

ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีจากบริษัทสอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั คนใดคนหนึง่ตามรายช่ือข้างต้นเป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัท  โดยกําหนดคา่ตอบแทนเป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 850,000 บาท 

เห็นชอบ  394,960,188 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นชอบ           -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง           -  เสียง   
 

อนึง่ ในช่วงเร่ิมต้นการประชมุมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุจํานวน 109 ราย มีหุ้นรวมทัง้สิน้จํานวน 
394,198,729 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.60 แบง่เป็นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองจํานวน 40 ราย  จํานวน 35,734,696 
หุ้น และรับมอบฉนัทะจํานวน 69 ราย จํานวน 358,464,033 หุ้น  และมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึน้ระหวา่งการ
ประชุม  จึงทําให้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุจํานวน 167 ราย แบง่เป็นเข้าประชมุด้วยตนเองจํานวน 61 ราย จํานวน
หุ้น 36,120,981 หุ้น และรับมอบฉนัทะจํานวน 106 ราย จํานวนหุ้น 358,839,207 หุ้น  รวมเป็นหุ้นจํานวนทัง้สิน้ 
394,960,188 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.70 

 
จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นายณฐัพล  เอกแสงกลุ) 
รองกรรมการผู้จดัการ 


