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Duty Stamp 
Baht 20 

ติดอากรแสตมป์ 
 20 บาท 

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
(แบบที่กาํหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตวั) 

 
 
 
 
 

   เขียนท่ี  
วนัท่ี  เดือน  พ.ศ.  

 
(1) ข้าพเจ้า  สญัชาติ  อยู่บ้านเลขท่ี  
ถนน  ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต  
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  
 
(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม  หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง ดงันี ้
 หุ้นสามญั  หุ้น  ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง 
 หุ้นบริุมสิทธ์ิ            - หุ้น  ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั               - เสียง 
 
(3) ขอมอบฉนัทะให้ 
 (1)  อาย ุ  ปี  อยูบ้่านเลขท่ี  
ถนน   ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต  
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  หรือ 
 (2)  อาย ุ  ปี  อยูบ้่านเลขท่ี  
ถนน   ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต  
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  หรือ 
 (3) นายเจน  วองอสิริยะกุล * อาย ุ 67 ปี  อยูบ้่านเลขท่ี 19 

ถนน    พฒันาการ ซอย 74 ตําบล/แขวง ประเวศ อําเภอ/เขต ประเวศ 

จงัหวดั กรุงเทพฯ รหสัไปรษณีย์ 10250  
 (4) นายธราพงษ์  วทิติศานต์ ** อาย ุ 63 ปี  อยูบ้่านเลขท่ี 1 

ถนน    รามคาํแหง ซอย 74 ตําบล/แขวง หวัหมาก อําเภอ/เขต บางกะปิ 

จงัหวดั กรุงเทพฯ รหสัไปรษณีย์ 10240  
คนใดคนหนึง่เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน  
การประชุมผู้ถอืหุ้นสามัญประจาํปี 2563  ในวันจนัทร์ที่ 27 เมษายน 2563  เวลา 10.00 น.  
ณ อาคารเอนกประสงค์ บริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จาํกัด (มหาชน) สาํนักงานสาขากรุงเทพฯ 
312, 402/3-6 ซอยพหลโยธิน 32  แขวงจนัทรเกษม  เขตจตุจกัร  กรุงเทพฯ  หรือท่ีจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลาและสถานท่ีอ่ืนด้วย  
* นายเจน  วองอิสริยะกลุ ตําแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
** นายธราพงษ์  วิทิตศานต์ ตําแหน่ง กรรมการอิสระ 
เป็นผู้ ไมมี่สว่นได้สว่นเสียในวาระท่ี 5 การแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  และการกําหนดวงเงินคา่ตอบแทนกรรมการ
สําหรับปี 2563 
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 
  วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 
  เหน็ด้วย  ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 
 

  วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562  และรับรองรายงานประจําปีของ
คณะกรรมการ 

  เหน็ด้วย  ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 
 

  วาระท่ี 3 พิจารณารับรองและอนมุติังบการเงินของบริษัท  สําหรับรอบบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
  เหน็ด้วย  ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 
 

  วาระท่ี 4 พิจารณาและอนมุติังดการจดัสรรเงินกําไรสทุธิเป็นทนุสํารองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผล
สําหรับผลการดําเนินงานสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

  เหน็ด้วย  ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 
  
     วาระท่ี 5        พิจารณาและอนมุติัการแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นตําแหน่งตามวาระและกําหนดวงเงิน   

                              คา่ตอบแทนกรรมการสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2563 
   5.1 ช่ือกรรมการ นายสน่ัน  เอกแสงกุล 

  เหน็ด้วย  ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 
  
 5.2 ช่ือกรรมการ นางพสิมัย  บุณยเกียรต ิ

  เหน็ด้วย  ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 
  
 5.3 ช่ือกรรมการ นางสาวทพิวรรณ  อุทยัสาง 

  เหน็ด้วย  ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 
 
 5.4  คา่ตอบแทนกรรมการสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2563 
  เหน็ด้วย  ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 
       

  วาระท่ี 6 พิจารณาและอนมุติัการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดวงเงินคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีปี 2563 
  เหน็ด้วย  ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 
 

  วาระท่ี 7 พิจารณาและอนมุติัการเปล่ียนช่ือบริษัท การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ  ข้อบงัคบัของบริษัท และ 
ดวงตราบริษัท 

  เหน็ด้วย  ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 
 
  วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
  เหน็ด้วย  ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 
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(5) ในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

หรือเพ่ิมเติมข้อเทจ็จริงประการใด  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 
 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 

ลงช่ือ  ผู้มอบฉนัทะ 
 (                                               )  
   

ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (                                                )  

 
หมายเหต ุ
 

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ จะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

 2. ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีระบไุว้ในข้อ (2) โดยไมส่ามารถมอบฉนัทะเพียงบางสว่นน้อยกวา่จํานวนท่ี
ระบไุว้ในข้อ (2) ได้ 

 3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น  ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบ
ประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะตามแนบ 

 4. รายละเอียดเอกสารหรือหลกัฐานท่ีต้องใช้สามารถดรูายละเอียดได้ใน “เง่ือนไขและวิธีการลงทะเบยีนและการมอบ
ฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563” ท่ีแนบมาด้วยนี ้
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กรรมการอสิระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น 
 
 
ช่ือ   นายเจน  วองอสิริยะกุล 
ตาํแหน่ง   กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
อายุ            67 ปี 
การศกึษา  ปริญญาตรี :  วิทยาศาสตร์บณัฑิต  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
   ปริญญาตรี :  สาขาธรุกิจ  มหาวิทยาลยัภาษาและวฒันธรรมปักก่ิง 
   ปริญญาโท :  XMBA บริหารธรุกิจ  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประวัตกิารฝึกอบรม ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program รุ่น 31 (พ.ศ. 2547) 
   ประกาศนียบตัรวิทยาลยัการเมืองการปกครองสถาบนัพระปกเกล้า รุ่นท่ี 8 
   ประกาศนียบตัรสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นท่ี 23 

Role of Nomination and Governance Committee (RNG 5/2013) 
ประกาศนียบตัรผู้ นําไทย – จีน (วทจ.) รุ่นท่ี 2 

จาํนวนวาระ/ปีที่เป็นกรรมการ 6 วาระ / ปี 2549 – 2551, ปี 2552 – 2554, ปี 2555 – 2557, ปี 2558 – 2560 และ ปี 2561 – 
2563  (รวมเวลา 15 ปี)  ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการครัง้แรกเม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2548 

สัดส่วนการเข้าประชุม ปี 2560 – 2562     หน่วย : ครัง้ 
การประชมุ / ปี 2562 2561 2560 

คณะกรรมการบริษัท 6/6 4/4 5/5 

คณะกรรมการตรวจสอบ   5/5 4/4 5/5 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน   2/2 2/2 2/2 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่น 
บริษัทจดทะเบียน 1 แหง่ กรรมการ  บมจ. วินเนอร์ กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ : ผู้ผลติและจําหน่ายวตัถดิุบอาหาร 
บริษัทจํากดั 2 แหง่  1. กรรมการ บจก. ซยีเูอ็นเทอร์ไพรส์ : บริษัทโฮลดิง้ ให้คําปรึกษา และจดัอบรม 

2. กรรมการ บจก. เอสเธติค ซีเครท (แอท-ซี) : OEM ยา เวชภณัฑ์ และเวชสําอาง 
3. กรรมการ บจก. วินเนอร์ แฟม : ผู้จดัจําหน่ายสินค้าทัว่ไป 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที่แข่งขันกบักจิการของบริษัท  ไมมี่ 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม 

 ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารท่ีได้รับเงินเดือนประจํา •   ไมเ่ป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ 

 ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางธรุกิจท่ีมีนยัสําคญัอนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ 
ประสบการณ์ 

 รองประธานกรรมการ มลูนิธิคณะวิทยาศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 กรรมการที่ปรึกษาสมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 ประธานกรรมการงานเดินเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ในโอกาสฉลองพระชนมาย ุ5 รอบ 
 นายกสมาคมนิสติเก่าวิทยาศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ปี 2553 - 2556 
 ประธานแผนกกีฬากอล์ฟ  สมาคมนิสิตเก่าจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัในพระบรมราชปูถมัภ์ ปี 2548 – 2552 

การถอืหุ้นในบริษัท  (ณ วนัท่ี 24 มีนาคม 2563) ไมมี่ / การถือหุ้นของคูส่มรส   ไมมี่  

ณ 31 ธ.ค. 61 เปลี่ยนแปลง ณ 31 ธ.ค. 62 

- - - 
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กรรมการอสิระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น 
 
 
ช่ือ   ศาตราจารย์ ดร. ธราพงษ์  วิทิตศานต์ 

ประเภทกรรมการ  กรรมการอิสระ 
อายุ            63 ปี 
การศกึษา  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
   ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
   ปริญญาโท วิศวกรรมเคมี Institute Nationale Polytechinque, Toulouse, France 

ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ Institute Nationale Polytechinque, Toulouse, France 
ตาํแหน่งปัจจบุนั 

 ศาสตราจารย์ ระดบั 10   
 รองอธิการบดี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 กรรมการบริหารสถาบนัวิจยัพลงังาน จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 หวัหน้าศนูย์เชือ้เพลิงและพลงังานจากชีวมวลจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั อ.แก่งคอย จ.สระบรีุ 
จาํนวนวาระ/ปีที่เป็นกรรมการ 2 วาระ / ปี 2559 – 2561 และ ปี 2562 – 2564   (รวมระยะเวลา 4 ปี) 
    ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการครัง้แรกเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2559 
จาํนวนครัง้/สัดส่วนการเข้าประชุม  ปี 2562  ประชมุคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครัง้ 
    ปี 2561  ประชมุคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครัง้ 
    ปี 2560  ประชมุคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครัง้   
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่น บริษัทจดทะเบียน 1 แหง่ บริษัท ยเูน่ียน ปิโตรเคมิคอล จํากดั (มหาชน)  
    บริษัทจํากดั  ไมมี่ 
การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที่แข่งขันกบักจิการของบริษัท  ไมมี่ 
ประสบการณ์ 

 ผู้ อํานวยการสถาบนัวิจยัพลงังาน จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 หวัหน้าภาควิชาเคมีเทคนิค  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 หวัหน้าหน่วยวิจยัเชือ้เพลิงสงัเคราะห์ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 ประธานกรรมการบริษัท ซนัไทยอตุสาหกรรมถงุมือยาง จํากดั (มหาชน) 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม 
 ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารท่ีได้รับเงินเดือนประจํา 
 ไมเ่ป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ 

 ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางธรุกิจท่ีมีนยัสําคญัอนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ 
 

การถอืหุ้นในบริษัท  (ณ วนัท่ี 24 มีนาคม 2563)  ไมมี่ 
การถือหุ้นของคูส่มรส      ไมมี่  
สถานะการถอืครองหุ้น 

ณ 31 ธ.ค. 61 เปลี่ยนแปลง ณ 31 ธ.ค. 62 

- - - 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 
 
 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท                  อซีึ่น เพ้นท์   จํากดั (มหาชน) 

 
 ในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2563 ในวันจนัทร์ที่ 27 เมษายน 2563  
เวลา 10.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ บริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จาํกัด (มหาชน) สาํนักงานสาขากรุงเทพฯ 

312, 402/3-6 ซอยพหลโยธิน 32  แขวงจนัทรเกษม  เขตจตุจกัร  กรุงเทพฯ   
 

หรือท่ีจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
 
 วาระท่ี  เร่ือง  
  เหน็ด้วย  ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 
 
 วาระท่ี  เร่ือง  
  เหน็ด้วย  ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 
 
 วาระท่ี  เร่ือง  
  เหน็ด้วย  ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 
 
 วาระท่ี  เร่ือง  
  เหน็ด้วย  ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 
 
 วาระท่ี  เร่ือง  
  เหน็ด้วย  ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 
 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่รายการในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
 
 

ลงลายมือช่ือ  ผู้มอบฉนัทะ 
 (                                                )  

วนัท่ี   
 

ลงลายมือช่ือ  ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (                                                )  

วนัท่ี   
 


