
 

  
23 เมษายน 2564 

 
เร่ือง แจ้งมติท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
 ด้วยท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นบริษัท อีซึน่ แอนด์ โค จํากดั (มหาชน) ประจําปี 2564 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 
2564    เวลา 10.00 – 11.10 น. ซึง่มีผู้ เข้าร่วมประชมุจํานวน 35 ราย แบง่เป็นเข้าประชมุด้วยตนเองจํานวน 19 
ราย จํานวนหุ้น 24,976,818 หุ้น และรับมอบฉนัทะจํานวน 16 ราย จํานวนหุ้น 222,021,461 หุ้น  รวมเป็นหุ้น
จํานวนทัง้สิน้ 246,998,279 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.58 ของหุ้นท่ีออกจําหนา่ยทัง้หมดของบริษัท  ได้มีมติท่ีประชมุ 
ดงัตอ่ไปนี ้  
 

1. มีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2563 
เห็นชอบ  246,998,279 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นชอบ           -  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง           -  เสียง  

 
2. มีมติรับรองผลการดําเนินงานบริษัทในรอบปี 2563 และรายงานประจําปีของคณะกรรมการบริษัท 

เห็นชอบ  246,998,279 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นชอบ           -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง           -  เสียง  
 

3. มีมติอนมุติังบการเงินของบริษัทสําหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซึง่ผา่นการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีและได้รับการอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

เห็นชอบ  246,998,279 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นชอบ           -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง           -  เสียง  
 
 
 
 
 



 

 
4. มีมติอนมุติังดการจดัสรรเงินกําไรสทุธิเพ่ือเป็นทนุสํารองตามกฎหมาย  และงดจ่ายเงินปันผลสําหรับผล

การดําเนินงานสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เน่ืองจากบริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทนุ 
เห็นชอบ  246,998,279 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นชอบ           -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง           -  เสียง   
 

5. มีมติแตง่ตัง้กรรมการจํานวน 3 ทา่นท่ีพ้นตําแหน่งตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ 
ได้แก่ 

1) นายเจน  วองอิสริยะกลุ  (กรรมการอิสระ) 
เห็นชอบ  246,998,176 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นชอบ             103 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง           -  เสียง   
 

2) นางสาวเพชรรัตน์  เอกแสงกลุ 
เห็นชอบ      238,771,212 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นชอบ           -  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง         8,227,067 เสียง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง 
 

3) นายวิชยั  เอกแสงกลุ 
เห็นชอบ     245,767,168 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นชอบ             - เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง        1,231,111 เสียง  ไมน่บัเป็นฐานเสยีง 

 
6. มีมติอนมุติัคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2564 เป็นวงเงินไมเ่กิน 2,500,000 บาท  โดยวงเงิน

คา่ตอบแทนดงักลา่วไมร่วมเงินเดือนประจําของกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
เห็นชอบ   233,878,606 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นชอบ            -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง     13,119,673 เสียง  ไมน่บัเป็นฐานเสยีง 
 

 
 
 



 

 
7. มีมติอนมุติัแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีสาํหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  ได้แก่ 

 

ลาํดบั ช่ือ เลขท่ีอนญุาต  
1. นางสาวนนัท์นภสั  วรรณสมบรูณ์ 7793 หรือ 
2. นายพีระเดช  พงษ์เสถียรศกัด์ิ 4752 หรือ 
3. นางสาวโสรยา  ตินตะสวุรรณ์ 8658  

 

ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีจากบริษัทสอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั คนใดคนหนึง่ตามรายช่ือข้างต้นเป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัท  โดยกําหนดคา่ตอบแทนเป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 925,000 บาท 

เห็นชอบ  246,998,279 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นชอบ           -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง           -  เสียง   
 

 

อนึง่ ในช่วงเร่ิมต้นการประชมุมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุจํานวน 32 ราย แบง่ออกเป็นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเองจํานวน 16 ราย จํานวน 24,561,411 หุ้น และรับมอบฉนัทะจํานวน 16 ราย จํานวน 
222,021,461 หุ้น  รวมเป็นหุ้นจํานวน 246,582,872 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.50 ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด  
และมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพ่ิมขึน้ระหวา่งการประชมุ  ทําให้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุจํานวนทัง้สิน้ 35 ราย 
แบง่เป็นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจํานวน 19 ราย จํานวน 24,976,818 หุ้น และรับมอบฉนัทะจํานวน 16 
ราย จํานวน 222,021,461 หุ้น  รวมเป็นหุ้นจํานวนทัง้สิน้ 246,998,279 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.58 ของหุ้นท่ี
ออกจําหนา่ยทัง้หมดของบริษัท 

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

(นายณฐัพล  เอกแสงกลุ) 
รองกรรมการผู้จดัการ 


