
 
  

22 เมษายน 2559 
 
เร่ือง แจ้งมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
 ด้วยท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นบริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) ประจําปี 2559  เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2559    
เวลา 10.00 – 12.15 น. ซึง่มีผู้ เข้าร่วมประชมุจํานวน 145 ราย แบง่เป็นเข้าประชมุด้วยตนเองจํานวน 71 ราย และรับมอบ
ฉนัทะจํานวน 74 ราย  มีหุ้นรวมกนัจํานวน 199,227,547 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.69 ของหุ้นท่ีออกจําหนา่ยทัง้หมดของ
บริษัท  ได้มีมตท่ีิประชมุ ดงัต่อไปนี ้
 

1. มีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558  ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2558 
เห็นชอบ  196,952,617 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ           -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง           -  เสยีง  

 
2. มีมติรับรองผลการดําเนินงานบริษัทในรอบปี 2558 และรายงานประจําปีของคณะกรรมการบริษัท 

เห็นชอบ  197,195,155 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ           -  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง           -  เสยีง  
 

3. มีมติอนมุตัิงบการเงินของบริษัทสําหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซึง่ผา่นการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบญัชีและได้รับการอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

เห็นชอบ  197,195,155 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ           -  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง           -  เสยีง  
 

4. มีมติงดจดัสรรเงินกําไรสทุธิปี 2558 เพ่ือเป็นทนุสํารองตามกฎหมาย เน่ืองจากบริษัทมีทนุสํารองครบจํานวนร้อย
ละ 10 ของทนุจดทะเบียนตามท่ีกฏหมายกําหนดแล้ว  พร้อมกบัมีมติจ่ายปันผลในอตัราหุ้นละ 0.07333 บาท 
โดยแบง่ออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้

1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัทในอตัรา 30 หุ้นสามญัเดมิ ตอ่ 1 หุ้นปันผล  กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายใดมี
เศษของหุ้นเดิมหลงัจากการจดัสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จา่ยปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.03333 บาท 

2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.04 บาท 



 
 
กําหนดให้วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2559 เป็นวนัให้สทิธิการรับปันผล (Record Date) และวนัท่ี 4 พฤษภาคม 

2559 เป็นวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น  โดยมีกําหนดจา่ยปันผลในวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2559 
เห็นชอบ  197,195,255 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ           -  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง           -  เสยีง   
 

5. มีมติแต่งตัง้กรรมการจํานวน 3 ทา่นท่ีพ้นตําแหนง่ตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ ได้แก่     
1) นายสนิท  เอกแสงกลุ  (กรรมการ) 

เห็นชอบ  195,552,155 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ           -  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง      1,670,000 เสยีง  ไม่นบัเป็นฐานเสียง 
 

2) นางสาวสริินนัท์  เอกแสงกลุ  (กรรมการ) 
เห็นชอบ  192,827,155 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ           -  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง      4,395,000 เสยีง  ไม่นบัเป็นฐานเสียง 
 

3) นายวิเทียน  นิลดํา  (กรรมการอิสระ) 
เห็นชอบ  197,022,055 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.99 
ไม่เห็นชอบ               100 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.01 
งดออกเสียง        200,000 เสยีง  ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

 
6. มีมติแต่งตัง้กรรมการอสิระเพิ่มเติมจํานวน 1 ทา่น ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. ธราพงษ์  วทิิตศานต์ 

เห็นชอบ  197,222,155 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ           -  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง           -  เสยีง   

 
7. มีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท  โดยวงเงินคา่ตอบแทน

ดงักลา่วไม่รวมเงินเดือนประจําของกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
เห็นชอบ  181,957,155 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ           -  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง   15,265,000 เสยีง  ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

 
 



 
 

8. มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีสําหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  ดงันี ้
1) นางสาวธญัพร  ตัง้ธโนปจยั   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 9169   หรือ 
2) นายธนะวฒิุ  พิบลูย์สวสัดิ์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 6699   หรือ 
3) นางสาววนันิสา  งามบวัทอง ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 6838     

ผู้สอบบญัชีจากบริษัทสอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั คนใดคนหนึง่ตามรายช่ือข้างต้นเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท  โดย
กําหนดคา่ตอบแทนเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 780,000 บาท 

เห็นชอบ  197,222,155 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ           -  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง           -  เสยีง   

 
9. มีมติอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนบริษัท จาก 286,817,400 บาท คงเหลือ 285,894,029 บาท  โดยการตดัหุ้น

สามญัคงเหลือจากการแปลงสภาพตามใบสําคญัแสดงสทิธิซือ้หุ้นบริษัท จํานวน 923,371 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้น
ละ 1 บาท รวม 923,371 บาทและการแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกบัการลดทนุจด
ทะเบียน 

เห็นชอบ  197,222,155 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ           -  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง           -  เสยีง   

 
10. มีมติอนมุตัิการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั ครัง้ท่ี 2 (EASON-W2) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิ

ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) จํานวนไม่เกิน 95,298,009 หน่วย โดยไมค่ิดมลูค่า ในอตัราสว่น 3 หุ้น
สามญัเดมิ ตอ่ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสทิธิ  (กรณีท่ีมีเศษของหุ้นสามญัเดมิจากการคํานวณให้ปัดเศษหุ้นนัน้ทิง้) 

เห็นชอบ  197,222,155 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.00 
ไม่เห็นชอบ     2,000,000 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 1.00 
งดออกเสียง           -  เสยีง   

 
11. มีมติอนมุตัิการออกและเสนอขายใบแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสทิธิได้ครัง้ท่ี 1 (EASON-T1) ให้แก่ผู้ ถือ

หุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right offering) จํานวนไม่เกิน 147,711,914 หน่วย โดยไมค่ิดมลูค่า ในอตัราสว่น 
2 หุ้นสามญัเดมิ ตอ่ 1 หน่วยใบแสดงสิทธิ (กรณีท่ีมีเศษของหุ้นสามญัเดมิจากการคํานวณให้ปัดเศษหุ้นนัน้ทิง้) 

เห็นชอบ  197,227,547 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.00 
ไม่เห็นชอบ     2,000,000 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 1.00 
งดออกเสียง           -  เสยีง   

 
 
 
 



 
 

12. มีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 285,894,029 บาท เป็นทนุจดทะเบียนรวมไม่เกิน 538,433,752 บาท 
โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวนไม่เกิน 252,539,723 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  และเห็นสมควรให้แก้ไข
เพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทนุจดทะเบียน 

เห็นชอบ  197,227,547 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.00 
ไม่เห็นชอบ     2,000,000 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 1.00 
งดออกเสียง           -  เสยีง   

 

13. มีมติอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวนไม่เกิน 252,539,723 หุ้น  มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  เพ่ือรองรับ
การเพิ่มทนุจดทะเบียน ดงันี ้

1) หุ้นสามญัเพิม่ทนุจํานวนไม่เกิน 9,529,800 หุ้น เพ่ือรองรับการจา่ยหุ้นปันผล 
2) หุ้นสามญัเพิม่ทนุจํานวนไม่เกิน 95,298,009 หุ้น เพ่ือรองรับการแปลงสภาพใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้

หุ้นสามญั (EASON-W2) 
3) หุ้นสามญัเพิม่ทนุจํานวนไม่เกิน 147,711,914 หุ้น เพ่ือรองรับการแปลงสภาพใบแสดงสทิธิในการซือ้หุ้น

เพิ่มทนุท่ีโอนสทิธิได้ (EASON-T1) 
เห็นชอบ  197,227,547 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.00 
ไม่เห็นชอบ     2,000,000 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 1.00 
งดออกเสียง           -  เสยีง   

 
อนึง่ ในช่วงเร่ิมต้นการประชมุมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุจํานวน 81 ราย แบง่เป็นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองจํานวน 

45 ราย และรับมอบฉนัทะจํานวน 36 ราย มีหุ้นรวมกนัจํานวน 191,278,605 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 66.91  และมีผู้ ถือหุ้นเข้า
ร่วมประชมุเพิ่มขึน้ระหวา่งการประชมุ  จงึทําให้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุจํานวน 145 ราย แบง่เป็นเข้าร่วมประชมุด้วย
ตนเองจํานวน 71 ราย และการรับมอบฉนัทะจํานวน 74 ราย มีหุ้นรวมกนัจํานวน 199,227,547 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.69 

 
จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

(นายณฐัพล  เอกแสงกลุ) 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 


