
 

 
 
 
 
 

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําป ี2564 
 
 

บริษัท อีซ่ึน แอนด์ โค จํากัด (มหาชน) 
 

วันศุกร์ท่ี 23 เมษายน 2564  เวลา 10.00 น. 
ณ อาคารเอนกประสงค์  บริษัท อีซ่ึน แอนด์ โค จาํกัด (มหาชน) 

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

เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เวลา 9.00 น. 
(เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน  โปรดนําแบบแจ้งการประชุมมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันประชุมด้วย) 

 
 
 
 
 
 

 

งดแจกของชําร่วย
เพื่อใหส้อดคลอ้งกับนโยบายความโปร่งใสตามแนวทางของหน่วยงานท่ีกํากับดูแล 

ซ่ึงรณรงค์ใหง้ดการแจกของชําร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 



 

 
    
 
 

 

 
วนัท่ี 8 เมษายน 2564 

 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1. แนวปฏิบติัการเข้าร่วมประชมุภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ COVID-19 
 2. รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 
 3. รายงานประจําปีของคณะกรรมการรายงานผลการดําเนินงานประจําปี (รูปแบบ QR Code) 

4. รายนามและประวติัของกรรมการท่ีเสนอช่ือเข้ารับการแตง่ตัง้แทนกรรมการท่ีพ้นตําแหน่งตาม
วาระ  คา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2564  และนโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ 

 5. รายนามผู้สอบบญัชีและคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี 2564 
 6.  หนงัสือมอบฉนัทะและข้อมลูกรรมการอิสระท่ีเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 
 7. เง่ือนไข วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 
 8. ข้อบงัคบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นและการลงคะแนนเสียง 
 9. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ 
 

บริษัท อีซึน่ แอนด์ โค จํากดั (มหาชน) กําหนดจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 ในวนัศกุร์ท่ี 23 เมษายน 
2564 เวลา 10.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ บริษัท อีซึ่น แอนด์ โค จาํกัด (มหาชน) สาํนักงานสาขากรุงเทพฯ  

เลขที่ 312, 402/3 – 6 ซอยพหลโยธิน 32  แขวงจันทรเกษม  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  ซึง่เป็นการจดัประชมุ
ตามแนวปฏิบติัการเข้าร่วมประชมุภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ COVID-19 (สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1)  เพ่ือ
พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563 
วตัถปุระสงค์และเหตผุล : รายงานการประชมุดงักลา่วจําเป็นต้องให้ผู้ ถือหุ้นรับรองความถกูต้องร่วมกนั (สิง่ท่ีสง่

มาด้วย 2) 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็สมควรรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563  ซึง่บนัทกึรายงาน

ได้ถกูต้องและมีรายละเอียดของมติท่ีประชมุครบถ้วน 
 
วาระที่ 2 พจิารณารับรองรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 และรับรองรายงานประจาํปีของ 
 คณะกรรมการ 
วตัถปุระสงค์และเหตผุล : เพ่ือให้ผู้บริหารรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทให้ผู้ ถือหุ้นทราบ (สิง่ท่ีสง่มาด้วย 3) 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็สมควรรับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 และรายงาน

ประจําปีของคณะกรรมการ 
 
 

 
 



 

 
    
 
 

 

วาระที่ 3   พจิารณารับรองและอนุมัตงิบการเงนิของบริษัท สาํหรับรอบบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
วตัถปุระสงค์และเหตผุล : พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 กําหนดให้บริษัทเสนองบการเงินฉบบั

สิน้สดุรอบปีบญัชีท่ีผา่นการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตให้แก่ผู้ ถือหุ้นเพ่ือ
พิจารณาอนมุติั (สิง่ท่ีสง่มาด้วย 3) 

ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็สมควรรับรองและอนมุติังบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุของบริษัท สําหรับรอบปี
บญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เน่ืองจากงบการเงินดงักลา่วได้แสดงข้อมลูท่ี
ครบถ้วน เช่ือถือได้ สมเหตผุลและสอดคล้องกบัหลกับญัชีท่ีถือปฏิบติักนัทัว่ไป  ทัง้นีง้บ
การเงินดงักลา่วปรากฏอยูใ่นรายงานประจําปี 2563 

 
วาระที่ 4 พจิารณาและอนุมัตงิดการจัดสรรเงนิกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงนิปันผล 

สาํหรับผลการดาํเนินงานสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
วตัถปุระสงค์และเหตผุล : 
 
 
 
 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : 

ตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 กําหนดให้บริษัทต้องจดัสรรกําไร
สทุธิประจําปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุสํารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี หกั
ด้วยยอดผลขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่บริษัทจะมีทนุสํารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 
10 ของทนุจดทะเบียน  และ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรา
ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิประจําปี 
เหน็สมควรงดการจดัสรรเงินกําไรสทุธิเป็นทนุสํารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงิน
ปันผล  เน่ืองจากบริษัทมีผลการดําเนินงานปี 2563 ขาดทนุสทุธิเป็นเงินจํานวน 
112,078,213.69 บาท 

 
วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นตาํแหน่งตามวาระ  และกาํหนดวงเงนิ 
 ค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2564 
วตัถปุระสงค์และเหตผุล : 
 

1. ตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 กําหนดวา่ในการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทกุครัง้กรรมการคิดเป็นจํานวนหนึง่ในสามหรือจํานวนใกล้
ท่ีสดุกบัหนึง่ในสามท่ีอยูใ่นตําแหน่งนานท่ีสดุจะต้องออกจากตําแหน่ง  ซึง่กรรมการ
จํานวน 3 ทา่นท่ีพ้นจากตําแหน่งในปีนีป้ระกอบด้วย 

(1)  นายเจน  วองอิสริยะกลุ                  ตําแหน่ง  กรรมการอิสระ 
(2)  นางสาวเพชรรัตน์  เอกแสงกลุ     ตําแหน่ง  กรรมการ 
(3)  นายวิชยั  เอกแสงกลุ                 ตําแหน่ง  กรรมการ 

2. เพ่ือเป็นการสง่เสริมการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการ  บริษัทจงึควรจ่าย
คา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่กรรมการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ : 1. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือผู้ ท่ีเหน็ว่ามีความเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการ
คดัเลือกให้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท พร้อมวิธีการเสนอช่ือบคุคลผา่นเวบ็ไซต์
บริษัทระหวา่งวนัท่ี 14 ตลุาคม 2563 – 15 มกราคม 2564 รวมระยะเวลา 3 เดือน 
ปรากฏวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือผู้ ท่ีเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ
มายงับริษัท 



 

 
    
 
 

 

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคา่ตอบแทน  และมีความเหน็วา่กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระดงั
รายช่ือข้างต้นมีคณุสมบติัครบถ้วน มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจท่ี
เก่ียวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัทและสามารถท่ีจะช่วยพฒันาธุรกิจของบริษัท
ได้  จงึเหน็สมควรอนมุติัให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่ 

2. เหน็สมควรอนมุติัวงเงินคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทสําหรับปี 2564   เป็นจํานวน
เงินไมเ่กิน 2.5 ล้านบาท  วงเงินคา่ตอบแทนกรรมการดงักลา่วไมร่วมเงินเดือน
ประจําของกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 

ประวติัและประสบการณ์การทํางานของกรรมการแตล่ะทา่น การถือหุ้นใน
บริษัทและการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทอ่ืน  ตลอดจน
คา่ตอบแทนกรรมการปรากฏในเอกสารแนบ (สิง่ท่ีสง่มาด้วย 4) 

  
วาระที่ 6   พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2564 
วตัถปุระสงค์และเหตผุล : พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 กําหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น

แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี  เพ่ือให้บริษัทมีการปฏิบตัตาม
หลกับรรษัทภิบาลในเร่ืองการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี  ซึง่บริษัทไม่ควรใช้ผู้สอบบญัชีรายใด
รายหนึง่เป็นเวลาติดตอ่กนัเกินระยะเวลา 7 ปี  (สิง่ท่ีสง่มาด้วย 5) 

ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็สมควรอนมุติัแตง่ตัง้ นางสาวนนัท์นภสั  วรรณสมบรูณ์ ใบอนญุาตเลขท่ี 7793 
หรือ นายพีระเดช  พงษ์เสถียรศกัด์ิ ใบอนญุาตเลขท่ี 4752 หรือ นางสาวโสรยา  ตินตะ
สวุรรณ์ ใบอนญุาตเลขท่ี 8658 จากบริษัทสอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั คนใดคนหนึง่เป็น
ผู้สอบบญัชีสําหรับรอบบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอไม่มีความสมัพนัธ์ หรือสว่นได้เสียใดๆ กบั
บริษัท / บริษัทยอ่ย / ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว
แตอ่ยา่งใด  จงึมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเหน็ตอ่งบการเงิน
ของบริษัทและมีคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีจํานวน 925,000 บาท พร้อมมอบอํานาจให้
คณะกรรมการเป็นผู้ กําหนดคา่บริการอ่ืน (ถ้ามี) เป็นกรณี ๆ ไป 

การตรวจสอบบญัชีของบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั จะไมร่วมถงึการ
ตรวจสอบบญัชีของบริษัทยอ่ย  เน่ืองจากบริษัทยอ่ยทัง้ 3 แหง่ตัง้อยูใ่นตา่งประเทศ  
อยา่งไรก็ตามคณะกรรมการจะกํากบัดแูลให้สามารถจดัทํางบการเงินให้แล้วเสร็จได้
ทนัตามกําหนดเวลา 

 
วาระที่ 7  พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 

 
 



 

 
    
 
 

 

บริษัทขอเรียนเชิญทา่นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่วข้างต้น โดยนําบตัรประชาชนพร้อม
หนงัสือนดัประชมุ นํามาแสดงตนในการเข้าร่วมประชมุ หากทา่นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง ขอได้โปรด
แตง่ตัง้ผู้ รับมอบฉนัทะตามหนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบมาพร้อมบตัรประชาชนของผู้มอบและผู้ รับมอบฉนัทะ เพ่ือเข้าร่วม
ประชมุและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุแทน และกรุณาสง่หนงัสือมอบฉนัทะ (พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) มายงั
บริษัทก่อนการประชมุ 
 อนึง่ บริษัทกําหนดให้วนัท่ี 19 มีนาคม 2564 เป็นวนัให้สทิธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในการเข้าร่วมประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนนในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี งานนกัลงทนุ
สมัพนัธ์ โทรศพัท์ 02-941-6931 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษัท อีซึ่น แอนด์ โค จาํกัด (มหาชน) 

 
 
 

นางพสิมยั  บณุยเกียรติ 
ประธานกรรมการ 
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แนวปฏบัิตใินการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2564 

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ COVID-19 
 
 

บริษัท อีซึน่ แอนด์ โค จํากดั (มหาชน) มีความห่วงใยตอ่สขุภาพของผู้ เข้าร่วมประชมุ  จึงจดัทําแนวปฏิบติัการเข้า
ร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 ซึง่สอดคล้องตามคําแนะนําของกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ดงันี ้

 

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีอยูใ่นกลุม่เสีย่ง เช่น ผู้ มีไข้หรืออาการเก่ียวกบัทางเดินหายใจ หรือมีอาการท่ีอาจสงสยัวา่ได้รับเชือ้ 
COVID-19  โปรดงดการเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

ของบริษัทหรือผู้อ่ืนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามวิธีการซึง่แสดงในสิ่งท่ีสง่มาด้วย 7 
 

2. บริษัทจะจดัให้มีจดุคดักรองบริเวณหน้าห้องประชมุ  ในกรณีพบผู้ ท่ีมีไข้ตัง้แต ่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป  หรือมี
อาการท่ีสงสยัวา่อาจเป็นผู้อยูใ่นกลุม่เสีย่ง  บริษัทจะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม  ในการนีผู้้ถือหุ้น
สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทหรือผู้อ่ืนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้ 
 

3. บริษัทจะดําเนินการประชมุให้มีความกระชบัตามระเบียบวาระการประชมุท่ีกําหนดไว้อยา่งถกูต้องตามกฎหมาย  
โดยขอกําหนดแนวปฏิบติัสําหรับการเข้าร่วมประชมุดงันี ้

 ผู้ เข้าร่วมประชมุจะต้องสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลาท่ีเข้าร่วมประชมุ 
 บริษัทจะจดัท่ีนัง่สาํหรับผู้ เข้าร่วมประชมุให้มีระยะห่างตามคําแนะนําของกระทรวงสาธารณสขุ 
 บริษัทจะจดัให้มีเจลล้างทําความสะอาดมือเพ่ือสขุอนามยัของผู้ เข้าร่วมประชมุ  และขอให้หลกีเลีย่งการ

ใช้ สมัผสั สิง่ของร่วมกบัผู้ อ่ืน 
 ผู้ เข้าร่วมประชมุสามารถสง่คําถามหรือคําแนะนําลว่งหน้า โดยใสใ่นกลอ่งรับท่ีบริษัทจดัเตรียมไว้ ณ จดุ

ลงทะเบียน 
 บริษัทขออภยัในความไมส่ะดวกท่ีอาจเกิดขึน้  ในกรณีท่ีเกิดความลา่ช้าจากการตรวจคดักรองผู้ เข้าร่วม

ประชุม 
 

บริษัทขอขอบคณุผู้ ถือหุ้นและหวงัเป็นอย่างย่ิงวา่จะได้รับความร่วมมือตามแนวปฏิบติัข้างต้นอย่างเคร่งครัด 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2563 
วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563  เวลา 10.00 น. 

ณ อาคารเอนกประสงค์  บริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จาํกัด (มหาชน) 
............................................................................................... 

 
เปิดประชุม เวลา 10.00 น. 
 

เลขานกุารแจ้งท่ีประชมุวา่บริษัทมีทนุจดทะเบียนจํานวน 567,084,913 บาท และมีทนุชําระแล้วจํานวน 566,764,945 
บาท  แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 566,764,945 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  จงึทําให้จํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุและออก
เสยีงมีจํานวนทัง้สิน้ 566,764,945 หุ้น 

การประชมุครัง้นีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุจํานวนทัง้สิน้ 36 ราย และมีหุ้นรวมกนัจํานวน 253,756,546 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
44.77 ของหุ้นท่ีจําหน่ายทัง้หมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชมุ  โดยแบง่ออกเป็นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองจํานวน 28 ราย 
รวม 27,363,634 หุ้น และรับมอบฉนัทะจํานวน 8 ราย รวม 226,392,912 หุ้น    ทัง้นีเ้น่ืองจากมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้
ระหวา่งการประชมุ  จงึทําให้ผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระประชมุมีความแตกตา่งกนั 

บริษัทได้เปิดโอกาสผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมเสนอเร่ืองท่ีเห็นวา่สําคญั เพ่ือบรรจเุป็นวาระในการประชมุ  และเสนอช่ือบคุคลท่ีมี
ความรู้ ความสามารถและคณุสมบตัิท่ีเหมาะสมเพ่ือรับการพจิารณาดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการลว่งหน้าก่อนการจดั
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นระหวา่งวนัท่ี 8 ตลุาคม 2562 – 15 มกราคม 2563 รวมระยะเวลา 3 เดือน  ปรากฏวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระ
การประชมุและช่ือผู้ ท่ีเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการมายงับริษัทแตป่ระการใด 

เลขานกุารได้ชีแ้จงวิธีลงคะแนน ดงันี ้
 บริษัทได้จดัเตรียมบตัรลงคะแนนไว้สําหรับการใช้สิทธิการออกเสียงลงมติการประชมุ  โดยบตัรลงคะแนนท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับ

จะแบง่เป็นวาระต่างๆ ซึง่ได้พิมพ์รายละเอียดไว้ในบตัรและได้มอบให้ผู้ ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว 
 ผู้ ถือหุ้นทกุท่านมีคะแนนเสียงหนึง่เสียงตอ่หนึง่หุ้น  บริษัทจะใช้คะแนนเสียงข้างมาก  คือมากกวา่คร่ึงหนึง่ของจํานวนหุ้น

ของผู้ เข้าร่วมประชมุและออกเสียงในแตล่ะวาระการประชมุ  สําหรับผู้ ถือหุ้นทา่นท่ีมีส่วนได้เสียในวาระท่ีต้องพิจารณาลง
มติ  ขอให้งดออกเสยีงในวาระดงักลา่ว 

 เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการนบัคะแนนยิ่งขึน้  บริษัทจะขอให้ท่ีประชมุลงมติเฉพาะ ผู้ ท่ีประสงค์งดออกเสียง และ ผู้ ท่ีไม่
เห็นชอบ เทา่นัน้  โดยเจ้าหน้าท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนทกุวาระประชมุสําหรับผู้ ท่ีไม่ลงมติใดๆ  บริษัทจะถือวา่เป็น  ผู้ ท่ี
เห็นชอบ ตามความเห็นท่ีคณะกรรมการเสนอ  และขอให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นสง่มอบบตัรลงคะแนนท่ีจดุลงทะเบียนบริเวณ
ด้านหน้าห้องประชมุ 

 
เลขานกุารได้เชิญผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนบัคะแนนแตล่ะวาระ  เพ่ือให้ผลการลงมติท่ีประชมุเป็นไป

ด้วยความโปร่งใสโดย นายบตุรอํานาจ  อกักลุดี ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ ได้เสนอตวัเป็นผู้ตรวจสอบการนบัคะแนน 
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กรรมการบริษัท จํานวน 9 ทา่น ได้เข้าร่วมประชมุโดยพร้อมเพรียงกนัคิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทัง้หมด ได้แก่ 
1. นายสนัน่  เอกแสงกลุ   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเพชรรัตน์  เอกแสงกลุ  กรรมการ 
3. นายสนิท  เอกแสงกลุ   กรรมการ 
4. นายวิชยั  เอกแสงกลุ   กรรมการ 
5. นางสาวสริินนัท์  เอกแสงกลุ   กรรมการ 
6. นางพิสมยั  บณุยเกียรต ิ   กรรมการอสิระ 
7. นายเจน  วองอิสริยะกลุ   กรรมการอสิระ 
8. นางสาวทิพวรรณ  อทุยัสาง   กรรมการอสิระ 
9. ศาสตราจารย์ ดร. ธราพงษ์  วิทิตศานต์ กรรมการอสิระ 

 
เลขานกุารได้แจ้งท่ีประชมุวา่คณะกรรมการชดุยอ่ย ทัง้ 4 คณะ ได้แก่ 
คณะกรรมการตรวจสอบ  ซึง่ประกอบด้วยกรรมการอสิระจํานวน 3 ทา่น ได้เข้าร่วมประชมุโดยพร้อมเพรียงกนั  ได้แก่ 

นางพิสมยั  บณุยเกียรติ (ประธาน)  นายเจน  วองอสิริยะกลุ และ นางสาวทิพวรรณ  อทุยัสาง 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ซึง่ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทา่น ได้เข้าร่วมประชมุโดยพร้อม

เพรียงกนั  ได้แก ่นางพิสมยั  บณุยเกียรติ (ประธาน)  นายเจน  วองอสิริยะกลุ และ นางสาวทิพวรรณ  อทุยัสาง 
คณะกรรมการบริหาร  ซึง่ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 5 ทา่น ได้เข้าร่วมประชมุโดยพร้อมเพรียงกนั  ได้แก่ นายสนัน่  

เอกแสงกลุ (ประธาน)  นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกลุ  นายสนิท เอกแสงกลุ  นายวชิยั เอกแสงกลุ และ นางสาวสริินนัท์ เอกแสงกลุ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  ซึง่ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 4 ทา่น ได้เข้าร่วมประชมุโดยพร้อมเพรียงกนั  ได้แก่ 

นางสาวเพชรรัตน์  เอกแสงกลุ (ประธาน)  นายวิชยั  เอกแสงกลุ  นายณฐัพล  เอกแสงกลุ และ นายจิตติ  เอกแสงกลุ 
 

ตลอดจนฝ่ายบริหารของบริษัท ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  กรรมการผู้จดัการ  ผู้บริหารสงูสดุด้านการเงิน ผู้จดัการ
ฝ่ายบญัชี และ ผู้จดัการฝ่ายการเงิน ได้เข้าร่วมประชมุในครัง้นีด้้วย 
 

นอกจากนี ้นางสาวสลุลติ  อาดสวา่ง ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั  และ นายชยตุ  โชติวริิยะกลุ  ท่ี
ปรึกษากฎหมายจาก บริษัทสํานกักฏหมายเวลล์-เวอร์ส จํากดั ได้เข้าร่วมประชมุในครัง้นีด้้วยเชน่กนั 

 
เน่ืองจากปัจจบุนัคงอยูใ่นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019  บริษัทจงึจดัการประชมุภายใต้

มาตรการท่ีเคร่งครัดและเป็นไปด้วยความกระชบั  พร้อมกบัเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่คําถามท่ีเก่ียวข้องกบัวาระการประชมุ
เป็นการลว่งหน้ามายงับริษัทผา่นช่องทางอีเมล์หรือชอ่งทางโทรสาร  ซึง่ไมป่รากฏวา่มีผู้ ถือหุ้นสง่คําถามเป็นการลว่งหน้ามาแต่
ประการใด 

กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถามต่อท่ีประชมุ  ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่คําถามเป็นลายลกัษณ์อกัษรลงในกลอ่งรับคําถามท่ีบริษัท 
จดัเตรียมไว้โดยเจ้าหน้าท่ีจะรวบรวมคําถามเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทต่อไป  ซึง่ไม่ปรากฎวา่มีผู้ ถือหุ้นสง่คําถามหรือมีข้อ
ซกัถามในระหวา่งการประชมุแตป่ระการใด 
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นายสนัน่ เอกแสงกลุ เป็นประธานท่ีประชมุกลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นและดําเนินการประชมุตามลําดบั ดงันี ้
 

วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2562 
ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562    ซึง่จดัขึน้เม่ือวนัศกุร์ท่ี 26 

เมษายน 2562  และได้จดัสง่รายงานการประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว  
 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562  ตามผลการลงมติดงันี ้
ผู้ เข้าร่วมประชมุ 253,751,443 เสยีง   
ออกเสียง 253,751,443 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
งดออกเสียง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
เห็นชอบ 253,751,443 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
 
วาระที่ 2   พจิารณารับรองรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 และรับรองรายงานประจาํปีของ 
คณะกรรมการ 

ประธานเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ซึง่มีรายละเอียดตามท่ีปรากฏใน
ข้อมลูรายงานประจําปี 2562 และได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว  พร้อมมอบหมายให้คณุเพชรรัตน์  
เอกแสงกลุ  กรรมการและกรรมการผู้จดัการ  สรุปผลการดําเนินงานให้ท่ีประชมุทราบ 

 
คณุเพชรรัตน์  เอกแสงกลุ  (กรรมการ) รายงานท่ีประชมุวา่ในปี 2562 โครงสร้างกลุม่บริษัทยงัคงมีจํานวนบริษัทและสดัสว่นการถือ
หุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเชน่เดียวกบัในปีก่อนหน้า  ประกอบด้วยบริษัทยอ่ยจํานวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท อีซึน่ อไุรเพ้นท์ 
จํากดั (เวียดนาม)  บริษัท อีซึน่ อินโดนีเซีย จํากดั (อนิโดนีเซีย) และ บริษัท อีซึน่ ฟาร์อีส จํากดั (มาเลเซีย)  และบริษัทร่วมจํานวน 
2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ออริจิน อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั และ บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน่ จํากดั  นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีการ
ลงทนุในบริษัทอื่นอีกจํานวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไบรท์ บล ูวอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั และ บริษัท ออลเอส โฮลดิง้ จํากดั  ทําให้
ภาพรวมการลงทนุสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซึง่มีมลูค่า 811 ล้านบาท  มีสดัสว่นการลงทนุในธรุกิจท่ีเก่ียวข้องกบัสี จํานวน 
250 ล้านบาท (ร้อยละ 31) และ ธรุกิจอ่ืนท่ีไม่เก่ียวข้องกบัสี จํานวน 561 ล้านบาท (ร้อยละ 69) 

ในปี 2562 บริษัทมีปริมาณการผลติสีกลุม่ยานยนต์จํานวน 3,320 ตนั เพิ่มขึน้จากปี 2561 จํานวน 260 ตนั หรือเพิ่มขึน้
คิดเป็นร้อยละ 8.5 และปริมาณการผลติสีเคลอืบบรรจภุณัฑ์และหมกึพมิพ์จํานวน 1,545 ตนั ใกล้เคียงกบัปี 2561 ซึง่มีปริมาณ
ผลติจํานวน 1,592 ตนั หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 2.9 

บริษัทมีรายได้รวม 532 ล้านบาทลดลงจากรายได้ในปี 2561 จํานวน 7 ล้านบาทหรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 1.3 แตอ่ย่างไร
ก็ตามบริษัทคงมีผลการดําเนินงานขาดทนุสทุธิจํานวน 25 ล้านบาท  เน่ืองจากการรับรู้การด้อยคา่ของเงินลงทนุในบริษัทร่วม 

ทิศทางธรุกิจในปี 2563 เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019  บริษัทประเมินวา่กลุม่หมกึพมิพ์
บรรจภุณัฑ์เคร่ืองด่ืมมีโอกาสท่ีจะชะลอตวั    ในขณะท่ีกลุม่สีเคลือบบรรจภุณัฑ์อาหารมีแนวโน้มขยายตวัซึง่เป็นผลจากจํานวน
ลกูค้าในประเทศเพิ่มขึน้  สําหรับกลุม่สีพน่รถจกัรยานยนต์จะยงัคงชะลอตวัเน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมและการบริโภคใน
ภาคครัวเรือนอยู่ในช่วงหดตวั 
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ในปี 2562 บริษัทให้ความสําคญักบัดําเนินงานควบคูไ่ปกบัการพฒันาอยา่งยัง่ยืน  โดยมุ่งเน้นการดําเนินงานใน 4 ด้าน
หลกั ได้แก่ ด้านการดําเนินธุรกิจ  ด้านสงัคม  ด้านสิง่แวดล้อม และ ด้านการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  ซึง่ส่งผลให้บริษัทได้รับรางวลั
สถานประกอบกิจการดีเดน่ด้านแรงงานสมัพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน (ระดบัประเทศ) ประจําปี 2562 จากกระทรวงแรงงาน 
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติรับรองผลการดําเนินงานและอนมุติัการเผยแพร่รายงานประจําปี 2562 ตามผลการลงมติดงันี ้
 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 253,756,443 เสยีง   
ออกเสียง 253,756,443 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
งดออกเสียง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
เห็นชอบ 253,756,443 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
 
วาระที่ 3   พจิารณารับรองและอนุมัตงิบการเงนิของบริษัทสาํหรับรอบบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 ประธานเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองและอนมุตัิงบการเงินของบริษัทในรอบปี 2562 ซึง่มีรายละเอียดตามท่ีปรากฏ
ในงบการเงินประจําปี 2562 และได้จดัสง่ให้แกผู่้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว  พร้อมมอบหมายให้คณุสนิท  เอก
แสงกลุ  กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการอาวโุส ในฐานะผู้บริหารสงูสดุด้านการเงินชีแ้จงรายละเอียดให้ท่ีประชมุทราบ 
 
คณุสนิท  เอกแสงกลุ (กรรมการ)  รายงานวา่ในปี 2562 บริษัทมียอดขายและบริการลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2561  ซึง่สว่น
ใหญ่เกิดจากการลดลงของรายได้จากกลุม่หมกึพิมพ์  ในขณะท่ีปริมาณการผลิตสีพน่รถจกัรยานยนต์เพิม่ขึน้เลก็น้อย  บริษัทมี
อตัราขาดทนุสทุธิคิดเป็นร้อยละ 5.2 เป็นผลจากสว่นแบง่การขาดทนุจากบริษัทร่วม  สง่ผลให้กําไรสทุธิสว่นผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ลดลงจาก 60 ล้านบาทเป็นผลขาดทนุสทุธิ 25 ล้านบาทในปี 2561 และ 2562 ตามลําดบั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทมีสนิทรัพย์รวมจํานวน 1,266 ล้านบาทลดลงจากปี 2561 จํานวน 123 ล้านบาท ซึง่โดย
สว่นใหญ่เป็นการลดลงของเงินลงทนุในบริษัทร่วมและจากผลการดําเนินงานขาดทนุของกลุม่ APCON  และในส่วนของหนีส้ินรวม
ลดลงจาก 167 ล้านบาท เป็น 123 ล้านบาท จากการจ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้ให้แก่สถาบนัการเงิน 

สําหรับสว่นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ลดลงจาก 1,193 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 1,118 ล้านบาทในปี 2562 หรือลดลงคดิ
เป็นร้อยละ 6 จากผลการดําเนินงานขาดทนุ และ องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น ได้แก่ ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ตา่งประเทศ และ การขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้จากหลกัทรัพย์เผื่อขาย เป็นต้น 

เน่ืองจากบริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทนุจงึสง่ผลให้อตัราผลตอบแทนทรัพย์สนิลดลงจากร้อยละ 5.7  เป็นอตัราลบ
ร้อยละ (0.7)  อตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นลดลงจากร้อยละ 5.0 เป็น อตัราลบร้อยละ (2.2) และ กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานลดลงจาก 
0.11 บาทตอ่หุ้นเป็นขาดทนุตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (0.04) บาทตอ่หุ้น 
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มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิงบการเงินของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ตามผล
การลงมติ ดงันี ้
 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 253,756,443 เสยีง   
ออกเสียง 253,756,443 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
งดออกเสียง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
เห็นชอบ 253,756,443 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
 
วาระที่ 4  พจิารณาและอนุมัติงดการจัดสรรเงนิกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และ งดการจ่ายปันผลสาํหรับผล
การดาํเนินงานสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ประธานได้แจ้งต่อท่ีประชมุวา่ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 กําหนดให้บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิ
ประจําปีไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 ไว้เป็นทนุสํารองตามกฎหมาย จนกวา่บริษัทจะมีทนุสํารองไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน  
เน่ืองจากบริษัทมีผลการดําเนินงานสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ขาดทนุสทุธิเป็นเงินจํานวน 10,715,347.46 บาท  
คณะกรรมการจงึเห็นสมควรงดการจดัสรรกําไรสทุธิเป็นทนุสํารองตามกฎหมาย  และงดการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานปี 2562  
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิงดการจดัสรรเงินกําไรสทุธิเป็นเงินสํารองตามกฎหมายและมีมติอนมุติังดการจ่ายปันผล
สําหรับผลการดําเนินงานสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ตามท่ีประธานเสนอทกุประการตามผลการลงมติ ดงันี ้
 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 253,756,443 เสยีง   
ออกเสียง 253,756,443 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
งดออกเสียง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
เห็นชอบ 253,756,443 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
 
วาระที่ 5  พจิารณาอนุมัตกิารการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นตาํแหน่งตามวาระและกาํหนดวงเงนิค่าตอบแทน
กรรมการสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2563 

ประธานได้แจ้งต่อท่ีประชมุวา่เน่ืองจากประธานเป็นหนึง่ในกรรมการท่ีต้องพ้นจากตําแหนง่ในปี 2563 ซึง่ถือวา่เป็นผู้ มี
สว่นได้เสยีในการพิจารณาวาระนี ้  ดงันัน้เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนนเสียงและสอดคล้องกบัหลกัการกํากบัดแูล
กิจการท่ีดี  ประธานและกรรมการท่ีพ้นจากตําแหนง่อีก 2 ทา่น ได้แก่ คณุพสิมยั  บณุยเกียรติ และ คณุทิพวรรณ  อทุยัสาง ซึง่ถือ
วา่เป็นผู้ มีสว่นได้เสยีในวาระนีเ้ช่นกนั   จะขอออกจากท่ีประชมุจนกวา่การพจิารณาวาระนีจ้ะแล้วเสร็จ  พร้อมกบัเชิญคณุเจน  วอง
อสิริยะกลุ กรรมการอสิระ ทําหน้าท่ีประธานในการประชมุวาระนีแ้ทน 
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คณุเจน  วองอสิริยะกลุ กลา่วตอ่ท่ีประชมุวา่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทกุครัง้  กรรมการจํานวนหนึง่ในสามท่ี
ดํารงตําแหนง่นานท่ีสดุจะต้องพ้นจากตําแหนง่การเป็นกรรมการ  ทัง้นีบ้ริษัทได้เปิดโอกาสผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลท่ีมีความรู้ 
ความสามารถและคณุสมบตัิท่ีเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการลว่งหน้าก่อนการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นระหวา่งวนัท่ี 8 ตลุาคม 2562 – 15 มกราคม 2563  รวมระยะเวลา 3 เดือน  ปรากฏวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือผู้ ท่ี
เหมาะสมเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการมายงับริษัทแต่ประการใด  คณะกรรมการจงึมีมติเห็นชอบให้แตง่ตัง้กรรมการท่ีพ้น
จากตําแหนง่ให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่  ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 ทา่น ดงันี ้

1. นายสนัน่  เอกแสงกลุ  กรรมการ 
2. นางพิสมยั  บณุยเกียรต ิ กรรมการอิสระ 
3. นางสาวทิพวรรณ  อทุยัสาง กรรมการอิสระ 
พร้อมกนันีเ้สนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิวงเงินคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทสําหรับปี 2563   เป็นจํานวนเงินไม่

เกิน 2.5 ล้านบาท (บริษัทไม่มีนโยบายให้คา่ตอบแทนหรือสทิธิประโยชน์อ่ืนนอกเหนือไปจากเบีย้ประชมุและเงินโบนสัประจําปี)  
โดยวงเงินคา่ตอบแทนกรรมการดงักลา่วไม่รวมเงินเดือนประจําของกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร  พร้อมกบัขอให้กรรมการทกุทา่นงด
ออกเสยีงลงคะแนนในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563 

สําหรับการลงมติในวาระนีจ้ะแบ่งการลงมติเพ่ือขอความเห็นชอบในการแต่งตัง้กรรมการครัง้ละ 1 ท่าน  ประกอบด้วย
กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ จํานวน 3 ท่าน และลงมติสําหรับการอนุมตัิวงเงินค่าตอบแทน
กรรมการประจําปี 2563 อีก 1 ครัง้ ทําให้วาระนีมี้การลงมติรวมทัง้สิน้ 4 ครัง้ 
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิให้แตง่ตัง้กรรมการท่ีพ้นตําแหนง่ทัง้ 3 ท่าน ตามรายช่ือข้างต้น กลบัเข้าดํารงตําแหนง่
กรรมการอีกวาระหนึง่ตามท่ีประธานเสนอข้างต้นทกุประการ ตามผลการลงมติ ดงันี ้
 

นายสนัน่  เอกแสงกลุ 
ผู้ เข้าร่วมประชมุ 253,756,443 เสยีง   
ออกเสียง 253,736,588 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.99 
งดออกเสียง 19,855 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.01 
เห็นชอบ 253,736,588 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
นางพิสมยั  บณุยเกียรต ิ

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 253,756,443 เสยีง   
ออกเสียง 253,756,443 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
งดออกเสียง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
เห็นชอบ 253,756,443 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
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นางสาวทิพวรรณ  อทุยัสาง 
ผู้ เข้าร่วมประชมุ 253,756,443 เสยีง   
ออกเสียง 253,725,947 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.99 
งดออกเสียง 30,496 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.01 
เห็นชอบ 253,725,947 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
และมีมติอนมุติัวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2563 ตามท่ีประธานเสนอทกุประการ ตามผลการลงมตดิงันี ้
 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 253,756,443 เสยีง   
ออกเสียง 241,078,170 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 95.00 
งดออกเสียง 12,678,273 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 5.00 
เห็นชอบ 241,078,170 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
 
วาระที่ 6  พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจาํปี 2563 

ประธานเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัทประจําปี 2563 ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้
 

      ช่ือ-สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  
1. นางสาวสลุลติ  อาดสวา่ง 7517 หรือ 
2. นางสาวนนัท์นภสั  วรรณสมบรูณ์ 7793 หรือ 
3. นายพีระเดช  พงษ์เสถียรศกัดิ ์ 4752 หรือ 
4. นางสาวโสรยา  ตินตะสวุรรณ์ 8658  

 

โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ข้างต้นเป็นผู้ ทําการตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท  ในกรณี
ท่ีผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิงานได้  ให้บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
อื่นของบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั ทําหน้าท่ีแทน และกําหนดคา่สอบบญัชีเป็นจํานวนเงิน 925,000 บาท พร้อมมอบอํานาจ
ให้คณะกรรมการเป็นผู้ กําหนดคา่บริการอื่น (ถ้ามี) นอกเหนือจากคา่สอบบญัชีปกติเป็นกรณีไป  ทัง้นีบ้ริษัทได้ตรวจสอบรายช่ือ
ผู้สอบบญัชีจากสํานกังาน ก.ล.ต. ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2563 แล้ว 
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มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจําปี 2563 ตามท่ีประธาน
เสนอข้างต้นทกุประการด้วยผลการลงมติ ดงันี ้
 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 253,756,443 เสยีง   
ออกเสียง 253,756,443 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
งดออกเสียง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
เห็นชอบ 253,756,443 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
 
วาระที่ 7  พจิารณาอนุมัตกิารเปลี่ยนช่ือบริษัท  การแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิ  ข้อบังคับของบริษัท และดวง
ตราของบริษัท 

ประธานกลา่วตอ่ท่ีประชมุวา่ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมุตักิาร
เปลี่ยนช่ือบริษัท  การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ  ข้อบงัคบัของบริษัท และ ดวงตราบริษัท นัน้  เน่ืองจากปัจจบุนับริษัทมีทิศ
ทางการดําเนินงานไปในธรุกิจท่ีมีความหลากหลาย เช่น การลงทนุในบริษัทกอ่สร้างโรงไฟฟ้า หรือ การลงทนุในบริษัทให้บริการ
ขนสง่สาธารณะ เป็นต้น ซึง่จะไม่จํากดัเฉพาะธรุกิจสีอตุสาหกรรม  ดงันัน้ช่ือบริษัท “อีซึน่ เพ้นท์” อาจไมค่รอบคลมุการดําเนินธรุกิจ
ท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัและธุรกิจอื่นท่ีจะดําเนินต่อไปในอนาคต   

ประธานจงึเสนอท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการเปลี่ยนช่ือบริษัท  การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ  ข้อบงัคบัของ
บริษัท และดวงตราของบริษัท ดงันี ้

 
1. ช่ือบริษัท 

 
เดิม : ภาษาไทย บริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) 
 ภาษาองักฤษ Eason Paint Public Company Limited 
ใหม่ :  ภาษาไทย บริษัท อีซึน่ แอนด์ โค จํากดั (มหาชน) 
 ภาษาองักฤษ Eason & Co Public Company Limited 

 
และเปลี่ยนแปลงดวงตราของบริษัท  โดยยงัคงใช้ช่ือยอ่หลกัทรัพย์ “EASON” เชน่เดิม  

 
2. หนงัสือบริคณห์สนธิ 

แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 1 (ช่ือบริษัท) เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนช่ือบริษัท 
 

3. ข้อบงัคบัของบริษัท 
แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 1, ข้อ 2 และ ข้อ 64 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนช่ือบริษัท 
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โดยมีรายละเอียดของข้อบงัคบัท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดงันี ้
 

ข้อ ข้อบังคับปัจจุบนั ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไข 
1. ข้อบงัคบันีใ้ห้เรียกว่า ข้อบงัคบัของ บริษัท อีซึ่น 

เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) 
ข้อบงัคบันีใ้ห้เรียกว่า ข้อบงัคบัของ บริษัท อีซึ่น 
แอนด์ โค จํากดั (มหาชน) 

2. คําว่า “บริษัท” ท่ีใช้ในข้อบังคับนีใ้ห้หมายถึง 
บริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) 

คําว่า “บริษัท” ท่ีใช้ในข้อบังคับนีใ้ห้หมายถึง 
บริษัท อีซึน่ แอนด์ โค จํากดั (มหาชน) 

64. ดวงตราของบริษัทให้มีลกัษณะดงันี ้
 
 
 
 
 

ดวงตราของบริษัทให้มีลกัษณะดงันี ้
 
 

 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตักิารเปลีย่นช่ือบริษัท  การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ  ข้อบงัคบัของบริษัท และดวง
ตราของบริษัท ตามท่ีประธานเสนอข้างต้นทกุประการด้วยผลการลงมติ ดงันี ้
 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 253,756,443 เสยีง   
ออกเสียง 253,756,443 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
งดออกเสียง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
เห็นชอบ 253,756,443 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 

ท่ีประชมุได้พิจารณาวาระประชมุตามลําดบัเสร็จสิน้เรียบร้อยแล้ว  ประธานขอให้ท่ีประชมุเสนอแนะข้อคิดเห็นหรือ
ประเด็นต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางการดําเนินธรุกิจตอ่ไป  ซึง่ไม่ปรากฎวา่มีผู้ ถือหุ้นเสนอแนะข้อคิดเห็นแตป่ระการใด 

 

ทัง้นีใ้นช่วงเร่ิมต้นการประชมุมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุจํานวน 29 ราย  และมีหุ้นรวมจํานวน 239,517,102 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 42.26 ของหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมด แบง่ออกเป็นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองจํานวน 23 ราย จํานวน 
21,387,129 หุ้น และรับมอบฉนัทะจํานวน 6 ราย จํานวน 218,129,973 หุ้น  และมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้ระหวา่งการ
ประชมุ  จงึทําให้ผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระประชมุมีความแตกตา่งกนั 
 
ปิดประชุม เวลา 11.00 น. 

 

 
(นายสนัน่  เอกแสงกลุ) 
ประธานท่ีประชมุ 
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วาระที่ 5  พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นตาํแหน่งตามวาระ และ กาํหนดวงเงนิ
ค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2564 
 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือผู้ ท่ีเหน็ว่ามีความเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการคดัเลือกให้ดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริษัท พร้อมวิธีการเสนอช่ือบคุคลผา่นเวบ็ไซต์บริษัทระหวา่งวนัท่ี 14 ตลุาคม 2563 - 15 มกราคม 2564 
รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏว่าไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือผู้ ท่ีเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการมายงับริษัท 
  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนพิจารณาแล้ววา่กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระมี
คณุสมบติัครบถ้วนตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535  และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
ในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัท  สามารถท่ีจะช่วยพฒันาบริษัทได้  จงึเหน็สมควรอนมุติัให้กลบัเข้า
ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่  คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบตามความเหน็ของคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  และให้นําเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้  ประกอบด้วยกรรมการท่ีมี
สว่นร่วมในการบริหารงานจํานวน 2 ทา่น และ กรรมการอิสระจํานวน 1 ทา่น 

บคุคลท่ีถกูเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระแม้จะดํารงตําแหน่งกรรมการเป็นระยะเวลาเกินกวา่ 9 ปี  แตเ่ม่ือ
คณะกรรมการได้พิจารณาถงึความรู้ความสามารถและประสบการณ์แล้ว  มีความเหน็วา่เป็นผู้ ทําประโยชน์ต่อผู้ มี
สว่นได้เสียทกุฝ่ายและสร้างความเจริญเติบโตให้กบับริษัท  ประกอบกบัได้รักษาคณุสมบติัความเป็นอิสระและไมมี่
ผลประโยชน์ ขดัแย้งและ/หรือสว่นได้เสียอยา่งมีนยัสําคญักบับริษัทแตอ่ยา่งใด  อีกทัง้ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา
กรรมการอิสระได้แสดงความเห็นได้อยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 
 
นิยามกรรมการอสิระ 
กรรมการอิสระ คือ กรรมการท่ีไมไ่ด้บริหารจดัการบริษัทหรือบริษัยอ่ย  มีความอิสระจากคณะผู้บริหารและผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่  และไมมี่ธุรกิจกบับริษัท  ซึง่อาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่ประโยชน์ของบริษัทและ/หรือผลประโยชน์ของผู้
ถือหุ้น  นอกจากนีค้ณุสมบติัประการสําคญัของกรรมการอิสระยงัรวมถงึ 

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของทนุชําระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นีใ้ห้
นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย 

2. เป็นกรรมการท่ีไมมี่สว่นร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 
หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  รวมถงึไมเ่ป็นลกูจ้าง พนกังาน หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจําจาก
บริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

3. เป็นกรรมการท่ีไมมี่ผลประโยชน์หรือสว่นได้เสียไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้ด้านการเงินและการ
บริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในระยะเวลา 1 ปีก่อนได้รับ
การแตง่ตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบ เว้นแตค่ณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอยา่งรอบคอบแล้วเหน็วา่ การ
เคยมีผลประโยชน์หรือสว่นได้เสียนัน้ไมมี่ผลกระทบตอ่การปฏิบติัหน้าท่ีและการให้ความเหน็ท่ีเป็นอิสระ 

4. เป็นกรรมการท่ีไมใ่ช่เป็นผู้ เก่ียวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
5. เป็นกรรมการท่ีไมไ่ด้รับการแตง่ตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
6. สามารถปฏิบติัหน้าท่ี แสดงความเหน็ หรือรายงานผลการปฏิบติังานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท โดยไมอ่ยู่ภายใต้การควบคมุของผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทัง้ผู้ ท่ี
เก่ียวข้อง หรือญาติสนิทของบคุคลดงักลา่ว 
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หลักเกณฑ์และวธีิการสรรหา 
1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีตนถืออยูโ่ดยถือวา่หนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 
2. ในการเลือกตัง้กรรมการบริษัท  จะใช้วิธีการลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ได้รับการเสนอช่ือเป็นรายบคุคล โดย

การออกเสียงลงคะแนนหรือมีมติใดๆ ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้สิทธิตามคะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตามข้อ 1 จะแบง่
คะแนนเสียงไมไ่ด้ 

3. การออกเสียงลงคะแนนเพ่ือการเลือกตัง้กรรมการจะต้องเป็นไปตามคะแนนเสียงสว่นใหญ่  หากมีคะแนน
เสียงเทา่กนั  ให้ผู้ ท่ีเป็นประธานท่ีประชมุมีเสียงชีข้าดเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียง 
 

นโยบายการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2564 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  ซึง่เป็นผู้

กําหนดวงเงินค่าตอบแทนแก่กรรมการ  โดยคํานงึถงึความเหมาะสมกบัผลการดําเนินงานประกอบกบัพิจารณาจาก
การเปรียบเทียบบริษัทท่ีอยูใ่นกลุม่ธุรกิจเดียวกนั  ทัง้ในด้านโอกาสทางธุรกิจและผลการดําเนินงาน  ตลอดจนอํานาจ
หน้าท่ีและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการแล้ว เหน็สมควรกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2564  รวมเป็น
วงเงินไมเ่กิน 2.5 ล้านบาทประกอบด้วย  (1) เบีย้ประชมุกรรมการ และ (2) เงินคา่ตอบแทนประจําปี  
 

โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการ 
 โครงสร้างคา่ตอบแทนกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและไมเ่ป็นผู้บริหาร  มีโครงสร้างคา่ตอบแทนรูปแบบเดียวกนั 

 คา่เบีย้ประชมุ :  จ่ายให้แก่กรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุ 
 คา่ตอบแทนประจําปี :  จ่ายให้แก่กรรมการทกุท่านโดยมีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนเป็น

ผู้พิจารณา 
 

หน่วย : บาท ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

1. คา่เบีย้ประชมุ 
 กรรมการบริษัท (ประธาน/กรรมการ) 
 กรรมการตรวจสอบ (ประธาน/กรรมการ) 

 
15,000/10,000 
15,000/12,000 

 
15,000/10,000 
15,000/12,000 

 
15,000/10,000 
15,000/12,000 

 

2. คา่ตอบแทนประจําปี 
 กรรมการบริษัท (ประธาน/กรรมการ) 
 กรรมการตรวจสอบ 

 
150,000/120,000 

ไมมี่ 

 
150,000/120,000 

ไมมี่ 

 
150,000/120,000 

ไมมี่ 

หมายเหต ุ : กรรมการบริหาร  กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน และ กรรมการบริหารความเส่ียง ไมมี่เบีย้
ประชมุ 
 

ค่าตอบแทนอ่ืนสาํหรับกรรมการ 
 บริษัทไมมี่นโยบายให้คา่ตอบแทนอ่ืนนอกเหนือไปจากคา่เบีย้ประชมุและคา่ตอบแทนประจําปี 
 

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2561 – 2563 
ปี วงเงินท่ีได้รับอนมุติั คา่ตอบแทนท่ีเกิดขึน้จริง (บาท) 

2563 2,500,000 1,894,000 
2562 2,500,000 1,875,000 
2561 2,200,000 1,620,000 
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ประวัตกิรรมการ 
 
ช่ือ   นายเจน  วองอสิริยะกุล 
ตาํแหน่ง   กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
อายุ            68 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) 
จาํนวนวาระ/ปีที่เป็นกรรมการ 5 วาระ / ปี 2549 – 2551, ปี 2552 – 2554, ปี 2555 – 2557, 2558 – 2560 

 และ ปี 2561 – 2563  (รวมระยะเวลา 15 ปี) 
สัดส่วนการเข้าประชุม 

หน่วย : ครัง้ 
การประชมุ / ปี 2563 2562 2561 

คณะกรรมการบริษัท 6/6 6/6 4/4 

คณะกรรมการตรวจสอบ   6/6 5/5 4/4 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน   2/2 2/2 2/2 
 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่น 
บริษัทจดทะเบียน 1 แหง่ กรรมการ  บมจ. วินเนอร์ กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ : ผู้ผลติและจําหน่ายวตัถดิุบอาหาร 
บริษัทอ่ืน 3 แหง่  1. กรรมการ บจก. วินเนอร์ แฟม : ผู้จดัจําหน่ายสินค้าทัว่ไป 

2. กรรมการ บจก. เอสเธติค ซีเครท (แอท ซี) : ผู้ผลิตเวชภณัฑ์และอาหารเสริม 
3. กรรมการ บจก. ซ.ีย.ู เอ็นเทอร์ไพรส์ : ผู้ให้บริการท่ีปรึกษาและจดัฝึกอบรม 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที่แข่งขันกับกจิการของบริษัท  ไมมี่ 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม 

 ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารท่ีได้รับเงินเดือนประจํา 
 ไมเ่ป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ 

 ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางธรุกิจท่ีมีนยัสําคญัอนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ 
ประสบการณ์ 

 กรรมการที่ปรึกษาสมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 ประธานแผนกกีฬากอล์ฟ  สมาคมนิสิตเก่าจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 กรรมการสมาคมวา่ยนํา้สมคัรเลน่แหง่ประเทศไทย ปี 2529 - 2533 

การถอืหุ้นในบริษัท  (ณ วนัท่ี 19 มีนาคม 2564)   ไมมี่ 
การถอืหุ้นของคู่สมรส       ไมมี่ 
สถานะการถอืครองหุ้น 

ณ 31 ธ.ค. 62 เปลี่ยนแปลง ณ 31 ธ.ค. 63 

- - - 
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ประวัตกิรรมการ 
 
ช่ือ   นางสาวเพชรรัตน์  เอกแสงกุล 
ตาํแหน่ง   กรรมการ (กรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหาร) 
อายุ            64 ปี 
การศกึษา  ปริญญาตรี :  วิทยาศาสตร์บณัฑิต  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
   ปริญญาโท :  XMBA บริหารธรุกิจ  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประวัตกิารฝึกอบรม ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program รุ่น 31 (พ.ศ. 2547) 
   ประกาศนียบตัร Director Certificate Program รุ่น 154 (พ.ศ. 2554) 
   วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ. รุ่นท่ี 49) 

หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT รุ่นท่ี 6) 
หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู  สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท. รุ่นท่ี 18) 

   หลกัสตูรการบริหารจดัการความมัน่คงแหง่ชาติ สํานกัข่าวกรองแหง่ชาติ (บมช. รุ่นท่ี 7) 
   หลกัสตูรวิทยาการประกนัภยัระดบัสงู (วปส. รุ่น 7) 
   หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการจดัการพลงังาน (วพน. รุ่น 12) 
   หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการพฒันามหานคร (มหานคร รุ่น 8) 
จาํนวนวาระ/ปีที่เป็นกรรมการ 5 วาระ / ปี 2549 – 2551, ปี 2552 – 2554, ปี 2555 – 2557 
    ปี 2558 – 2560 และ ปี 2561 – 2563 (รวมระยะเวลา 15 ปี) 
สัดส่วนการเข้าประชุม        หน่วย : ครัง้ 

การประชมุ / ปี 2563 2562 2561 
คณะกรรมการบริษัท 5/6 6/6 4/4 

คณะกรรมการบริหาร 4/4 2/2 2/2 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 4/4 4/4 2/2 

 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่น บริษัทจดทะเบียน  ไมมี่ 

บริษัทย่อย 2 แหง่  1. บริษัท อีซึน่ อไุร เพ้นท์ จํากดั (เวียดนาม) 
   2. บริษัท อีซึน่ ฟาร์อีส จํากดั (มาเลเซีย) 

    บริษัทอ่ืน 1 แหง่  บริษัท เอกแสง โฮลดิง้ส์ จํากดั 
การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที่แข่งขันกับกจิการของบริษัท  ไมมี่ 
ประสบการณ์ 

 ผู้บริหารบริษัท อีซึน่ แอนด์ โค จํากดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ ปี 2528 - ปัจจบุนั 
 ประธานกิตติมศกัด์ิกลุม่อตุสาหกรรมเคมี   สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (ปี 2560 – ปัจจบุนั) 
 ประธานกลุม่อตุสาหกรรมเคมี  สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (ปี 2547 – 2550 และ 2559 – 2560)  
 นายกสมาคมนิสติเก่าวิทยาศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (ปี 2557 – 2560) 
 นายกสมาคมผู้ผลิตสีไทย (ปี 2543 – 2547 และ ปี 2551 – 2554) 

การถอืหุ้นในบริษัท  (ณ วนัท่ี 19 มีนาคม 2564)  8,227,067   หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.45 
การถอืหุ้นของคู่สมรส     ไมมี่ 
สถานะการถอืครองหุ้น 

ณ 31 ธ.ค. 62 เปลี่ยนแปลง ณ 31 ธ.ค. 63 

7,655,667 571,400 8,227,067 
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ประวัตกิรรมการ 
 
ช่ือ   นายวชัิย  เอกแสงกุล 
ตาํแหน่ง   กรรมการ (กรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหาร) 
อายุ            58 ปี 
การศกึษา  ปริญญาตรี :  วิทยาศาสตร์บณัฑิต  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
   ปริญญาโท :  วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ประวัตกิารฝึกอบรม ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program รุ่น 31 (พ.ศ. 2547) 
จาํนวนวาระ/ปีที่เป็นกรรมการ 5 วาระ / ปี 2549 – 2551, ปี 2552 – 2554, ปี 2555 – 2557 
    ปี 2558 – 2560 และ ปี 2561 – 2563 (รวมระยะเวลา 15 ปี)  
สัดส่วนการเข้าประชุม   

หน่วย : ครัง้ 
การประชมุ / ปี 2563 2562 2561 

คณะกรรมการบริษัท 6/6 6/6 4/4 

คณะกรรมการบริหาร 4/4 2/2 2/2 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 4/4 4/4 2/2 

 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่น  

บริษัทจดทะเบียน  ไมมี่ 
บริษัทย่อย  2 แหง่  ประธานกรรมการบริษัท อีซึน่ อินโดนีเซีย จํากดั (อินโดนีเซีย) 
   กรรมการบริษัท อีซึน่ อไุร เพ้นท์ จํากดั (เวียดนาม) 
บริษัทจํากดัอ่ืน 1 แหง่ กรรมการบริษัท เอกแสง โฮลดิง้ส์ จํากดั 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที่แข่งขันกับกจิการของบริษัท  ไมมี่ 
 

ประสบการณ์ 
 ผู้บริหารบริษัท อีซึน่ แอนด์ โค จํากดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ 2528 – ปัจจบุนั 
 กรรมการบริษัท เอกแสง (1978) จํากดั (ปี 2546 – 2549) 
 อาจารย์พิเศษภาควิชาเคมี  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (ปี 2528 – 2531) 

 

การถอืหุ้นในบริษัท  (ณ วนัท่ี 19 มีนาคม 2564)   1,231,111 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 0.21 
การถอืหุ้นของคู่สมรส            19,001 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.003 
สถานะการถอืครองหุ้น 

ณ 31 ธ.ค. 62 เปลี่ยนแปลง ณ 31 ธ.ค. 63 

1,231,111 - 1,231,111 
 
 

 



สิ่งท่ีสง่มาด้วย 5 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนสาํหรับผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2564 
เหน็ชอบให้เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติัแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดัเป็นผู้สอบ

บญัชีของบริษัท ประจําปี 2564 ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้
ลาํดับ ช่ือ เลขที่

อนุญาต 
ช่วงเวลา/จาํนวนปี 
ที่สอบบัญชีให้บริษัท 

 

1. นางสาวนนัท์นภสั  วรรณสมบรูณ์ 7793 1 หรือ 
2. นายพีระเดช  พงษ์เสถียรศกัด์ิ 4752 - หรือ 
3. นางสาวโสรยา  ตินตะสวุรรณ์ 8658 -  

 

โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ ทําการตรวจสอบบญัชีและแสดงความเหน็ตอ่งบการเงินของ
บริษัทสําหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  ในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถ
ปฏิบติังานได้ให้บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอ่ืนของบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ 
จํากดั ทําหน้าท่ีแทน และเหน็ชอบให้กําหนดคา่สอบบญัชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทเป็นจํานวนเงินรวม
925,000 บาท พร้อมมอบอํานาจให้คณะกรรมการเป็นผู้ กําหนดคา่บริการอ่ืน (ถ้ามี) นอกเหนือจากคา่สอบบญัชีปกติ
เป็นกรณี ๆ ไป  ทัง้นีบ้ริษัทได้ตรวจสอบรายช่ือผู้สอบบญัชีจากสํานกังาน ก.ล.ต. ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2564 แล้ว 
 การตรวจสอบบญัชีของบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั จะไมร่วมถงึการตรวจสอบบญัชีของบริษัทยอ่ย  
เน่ืองจากบริษัทยอ่ยทัง้ 3 แหง่ตัง้อยูใ่นตา่งประเทศ       อยา่งไรก็ตามคณะกรรมการจะกํากบัดแูลให้สามารถจดัทํา
งบการเงินให้แล้วเสร็จได้ทนัตามกําหนดเวลาเสมอ 
 

ความสัมพันธ์ ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอไม่มีความสมัพนัธ์ หรือสว่นได้เสียใดๆ กบับริษัท / บริษัทยอ่ย / 
ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด  จงึมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ
และแสดงความเหน็ตอ่งบการเงินของบริษัท 
 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2564 
กําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีสําหรับคา่สอบบญัชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ประจําปี 2564
เป็นเงินจํานวน 925,000 บาท 

ข้อมูลค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
ปี ค่าตอบแทน (บาท) ค่าบริการอ่ืน (บาท) 

2563 925,000 ไมมี่ 
2562 880,000 ไมมี่ 
2561 850,000 ไมมี่ 

 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ   บริษัทสอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั  เป็นสํานกังานท่ีมีความน่าเช่ือถือ มีผลงาน
ท่ีดี มีบคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเพียงพอและมีความเป็นอิสระ จงึให้ความเหน็ตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือ
เสนอผู้ ถือหุ้นอนมุติัแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีดงัรายช่ือข้างต้นเป็นผู้สอบบญัชีบริษัทประจําปี 2564 และเหน็ควรอนมุติั
คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี 2564 เป็นจํานวนเงิน 925,000 บาท         พร้อมมอบอํานาจให้คณะกรรมการเป็น
ผู้ กําหนดคา่บริการอ่ืน (ถ้ามี) นอกเหนือจากคา่สอบบญัชีปกติเป็นกรณี ๆ ไป 
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1. นางสาวนันท์นภสั  วรรณสมบูรณ์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 7793 
ประวติัการศกึษา - ปริญญาตรี บริหารธรุกิจบณัฑิต (บธ.บ.) การบญัชี มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
ประสบการณ์การทํางาน - ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบญัชีมากกวา่ 20 ปี 
 
 
 

2. นายพรีะเดช  พงษ์เสถยีรศักดิ์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4752 
ประวติัการศกึษา - โครงการ Mini MBA มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี บริหารธรุกิจบณัฑิตการบญัชี (บธ.บ.) มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
ประสบการณ์การทํางาน - กรรมการบริหาร (Audit Partner) บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั 

- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบญัชีมากกวา่ 20 ปี 

- ประสบการณ์ด้านตรวจสอบพิเศษ (Due Diligence) มากกวา่ 20 ปี 
 
 
 

3. นางสาวโสรยา ตนิตะสุวรรณ์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 8658 
ประวติัการศกึษา - ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑิต (บช.ม.) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี บริหารธรุกิจบณัฑิต (บธ.บ.) การบญัชี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลธญับรีุ 

ประสบการณ์การทํางาน - กรรมการบริหาร (Audit Partner) บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั 

- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบญัชีมากกวา่ 15 ปี 
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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 แอนด์ โค 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) นางสาวทพิวรรณ  อุทยัสาง * อาย ุ 63 ปี  อยูบ้่านเลขท่ี 622/126 

ถนน    พระรามที่ 2 ตําบล/แขวง แสมดาํ อําเภอ/เขต บางขุนเทยีน 

จงัหวดั กรุงเทพฯ รหสัไปรษณีย์ 10150  
 (4) นายธราพงษ์  วทิติศานต์ ** อาย ุ 65 ปี  อยูบ้่านเลขท่ี 1 

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

จงัหวดั กรุงเทพฯ รหสัไปรษณีย์ 10240  
คนใดคนหนึง่เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน  
การประชุมผู้ถอืหุ้นสามัญประจาํปี 2564  ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564  เวลา 10.00 น.  
ณ อาคารเอนกประสงค์ บริษัท อีซึ่น แอนด์ โค จาํกัด (มหาชน) สาํนักงานสาขากรุงเทพฯ 
312, 402/3-6 ซอยพหลโยธิน 32  แขวงจนัทรเกษม  เขตจตุจกัร  กรุงเทพฯ  หรือท่ีจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลาและสถานท่ีอ่ืนด้วย  
* นางสาวทิพวรรณ  อทุยัสาง ตําแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
** นายธราพงษ์  วิทิตศานต์ ตําแหน่ง กรรมการอิสระ 
เป็นผู้ ไมมี่สว่นได้สว่นเสียในวาระท่ี 5 การแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  และการกําหนดวงเงินคา่ตอบแทนกรรมการ
สําหรับปี 2564 
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 
  วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 
  เหน็ด้วย  ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 
 

  วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563  และรับรองรายงานประจําปีของ
คณะกรรมการ 

  เหน็ด้วย  ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 
 

  วาระท่ี 3 พิจารณารับรองและอนมุติังบการเงินของบริษัท  สําหรับรอบบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
  เหน็ด้วย  ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 
 

  วาระท่ี 4 พิจารณาและอนมุติังดการจดัสรรเงินกําไรสทุธิเป็นทนุสํารองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผล
สําหรับผลการดําเนินงานสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

  เหน็ด้วย  ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 
  
     วาระท่ี 5        พิจารณาและอนมุติัการแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นตําแหน่งตามวาระและกําหนดวงเงิน   

                              คา่ตอบแทนกรรมการสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2564 
   5.1 ช่ือกรรมการ นายเจน  วองอสิริยะกุล 

  เหน็ด้วย  ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 
  
 5.2 ช่ือกรรมการ นางสาวเพชรรัตน์  เอกแสงกุล 

  เหน็ด้วย  ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 
  
 5.3 ช่ือกรรมการ นายวชัิย  เอกแสงกุล 

  เหน็ด้วย  ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 
 
 5.4  คา่ตอบแทนกรรมการสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2564 
  เหน็ด้วย  ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 
       

  วาระท่ี 6 พิจารณาและอนมุติัการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดวงเงินคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีปี 2564 
  เหน็ด้วย  ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 
 

  วาระท่ี 7 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 2564” ท่ีแนบมาด้วยนี ้
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กรรมการอสิระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น 
 

 

ช่ือ   นางสาวทิพวรรณ  อทุยัสาง 
ประเภทกรรมการ  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
อายุ            63 ปี 
การศกึษา  ปริญญาโท :  บริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
   ปริญญาตรี :  พาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประวัตกิารฝึกอบรม ประกาศนียบตัร Director Certification Program รุ่นท่ี 29 
   ประกาศนียบตัรวิทยาลยัการเมืองการปกครอง สถาบนัพระปกเกล้า รุ่นท่ี 9 
   ประกาศนียบตัรสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ ตลาดหลกัทรัพย์ฯ รุ่นท่ี 8 

ประกาศนียบตัรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นท่ี 53 
หลกัสตูร Roll of the Compensation Committee (RCC 17/2013) 
หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านวิทยาการพลงังาน รุ่นท่ี 10 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ครัง้แรก  วนัท่ี 14 มีนาคม 2548 
จาํนวนวาระ/ปีที่เป็นกรรมการ 6 วาระ / ปี 2548 – 2550, ปี 2551 – 2553, ปี 2554 – 2556, ปี 2557 – 2559 

ปี 2560 – 2562 และ ปี 2563 – 2565 รวมระยะเวลา 16 ปี 
จาํนวนครัง้/สัดส่วนการเข้าประชุม   
 

การประชมุ / ปี 2563 2562 2561 
คณะกรรมการบริษัท 6/6 6/6 3/4 

คณะกรรมการตรวจสอบ   6/6 5/5 3/4 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน   2/2 2/2 2/2 

 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่น 
บริษัทจดทะเบียน 3 แหง่ 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. พรอดดิจิ : ผู้ผลิตบรรจภุณัฑ์พลาสติก 
   2. กรรมการตรวจสอบ บมจ. วินเนอร์ กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ : ผู้ผลิตและจําหน่ายวตัถดิุบอาหาร 
   3. กรรมการตรวจสอบ บมจ. โรงพยาบาลลาดพร้าว : ธรุกิจโรงพยาบาล 
บริษัทอ่ืน 2 แหง่  1. กรรมการผู้จดัการ บจก. เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) : ธรุกิจการพิมพ์ 
   2. ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไอร่า แอนด์ ไอฟลุ : บริการสินเช่ือการเงิน 
การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที่แข่งขันกบักจิการของบริษัท  ไมมี่ 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม 

 ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารท่ีได้รับเงินเดือนประจํา ไมเ่ป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ 

 ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางธรุกิจท่ีมีนยัสําคญัอนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ 
ประสบการณ์ 

 กรรมการผู้จดัการใหญ่  บริษัท อินเตอร์แนชัน่เนิล เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)  ปี 2548 

 กรรมการผู้จดัการ บริษัท ไออีซ ีโมบาย จํากดั ปี 2538 – 2548 
การถอืหุ้นในบริษัท  (ณ วนัท่ี 19 มีนาคม 2564)  30,496   หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.006 
สถานะการถอืครองหุ้น 

ณ 31 ธ.ค. 62 เปลี่ยนแปลง ณ 31 ธ.ค. 63 

30,496 - 30,496 
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กรรมการอสิระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น 
 
 
ช่ือ   ศาตราจารย์ ดร. ธราพงษ์  วิทิตศานต์ 

ประเภทกรรมการ  กรรมการอิสระ 
อายุ            65 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 

 หวัหน้าศนูย์เชือ้เพลิงและพลงังานจากชีวมวล  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั อ.แก่งคอย จ.สระบรีุ 
จาํนวนวาระ/ปีที่เป็นกรรมการ 2 วาระ / ปี 2559 – 2561 และ ปี 2562 – 2564   (รวมระยะเวลา 5 ปี) 
    ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการครัง้แรกเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2559 
จาํนวนครัง้/สัดส่วนการเข้าประชุม   
 

การประชมุ / ปี 2563 2562 2561 
คณะกรรมการบริษัท 5/6 6/6 4/4 

 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่น บริษัทจดทะเบียน 1 แหง่ บริษัท ยเูน่ียน ปิโตรเคมิคอล จํากดั (มหาชน)  
    บริษัทอ่ืน   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 19 มีนาคม 2564)  ไมมี่ 
การถือหุ้นของคูส่มรส      ไมมี่  
สถานะการถอืครองหุ้น 

ณ 31 ธ.ค. 62 เปลี่ยนแปลง ณ 31 ธ.ค. 63 

- - - 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 
 
 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท                  อซีึ่น แอนด์ โค   จํากดั (มหาชน) 

 
 ในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564  
เวลา 10.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ บริษัท อีซึ่น แอนด์ โค 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   
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เงื่อนไขและวธีิการลงทะเบียนและการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2564 
 

บริษัท อีซึ่น แอนด์ โค จาํกัด (มหาชน) 
 

 
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เ ร่ือง ข้อพึงปฏิบัติสําหรับการจัดประชุม 

ผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบติั
ท่ีดี ซึง่จะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดขึน้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย และเพ่ือให้การประชมุผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นบริษัท อีซึน่ แอนด์ โค จํากดั (มหาชน) (ซึง่
ต่อไปจะเรียกว่า "บริษัท") จึงเห็นควรกําหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้
ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นยดึถือปฏิบติัตอ่ไป  

 
 
 การเข้าประชุมด้วยตนเอง  
 

- ให้แสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวข้าราชการฉบับจริงหรือหนังสือเดินทาง 
ฉบบัจริง (ในกรณีผู้มอบฉนัทะเป็นชาวตา่งประเทศ) เพ่ือลงทะเบียน 

 
- ในกรณีท่ีมีการแก้ไขช่ือ - ช่ือสกลุ ต้องแสดงหลกัฐานรับรองการเปล่ียนแปลงดงักลา่วด้วย 

 
 การมอบฉันทะ 
 

- ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วม
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการ
ลงคะแนนเสียงได้ 

 
- ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ท่ีจะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชมุว่า เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงโดยกําหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพ่ือให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียง
ลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉนัทะ 

 
- ให้ผู้ รับมอบฉนัทะสง่หนงัสือมอบฉนัทะไว้ต่อประธานท่ีประชมุและ/หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจากประธาน

ท่ีประชุมก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือช่ือให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบ
ข้อความผู้มอบฉนัทะต้องลงนามกํากบัไว้ทกุแหง่ หนงัสือมอบฉนัทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

 
- การมอบฉนัทะโดยเฉพาะจากผู้ ถือหุ้นชาวตา่งประเทศ ผู้ รับมอบฉนัทะควรมาลงทะเบียนเม่ือเร่ิมเปิด

ลงทะเบยีนเพ่ือให้ผู้ตรวจสอบเอกสารมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารการมอบฉนัทะนัน้ 
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 เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 
 

(1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผู้มอบฉนัทะจะต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี ้
 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวข้าราชการหรือสําเนาหนังสือ
เดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉนัทะ พร้อมลงนาม
รับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้มอบฉนัทะ 

 
 ผู้ รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวข้าราชการ

ฉบบัจริงหรือหนงัสือเดินทางฉบบัจริง (ในกรณีผู้ รับมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) 
เพ่ือลงทะเบียน  

 
(2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิตบุิคคล ผู้มอบฉนัทะจะต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี ้ 

 
 หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้ มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือ

รับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องไมเ่กิน 30 วนั พร้อมประทบัตราสําคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี)  

 
 กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ให้สง่สําเนาหนงัสือ

รับรองนิติบคุคลซึง่ออกให้โดยกรมพฒันาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องไมเ่กิน 30 วนั และรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนาม
ผกูพนันิติบคุคลนัน้พร้อมประทบัตราสําคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 

 
 กรณีผู้มอบฉนัทะนิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ ให้ส่งสําเนาหนงัสือ รับรอง

การ เ ป็น นิ ติบุคคลซึ่ ง ออก โดยห น่วยราชการ ท่ี มี อํ านาจของประ เทศที่ 
นิติบคุคลนัน้ตัง้อยู่ หนงัสือรับรองการเป็นนิติบคุคลดงักล่าว จะต้องผ่านการรับรอง
จากโนตารีพบับลิคหรือหน่วยราชการท่ีมีอํานาจไมเ่กิน 3 เดือน 

 
 สําหรับนิติบคุคลต่างประเทศ เอกสารใดท่ีมิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะต้อง

จดัทําคําแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพร้อมกนัด้วยและให้ผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนั
นิติบคุคลนัน้ ลงนามรับรองความถกูต้องของคําแปล 

 
 ผู้ รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวข้าราชการ

ฉบบัจริงหรือหนงัสือเดินทางฉบบัจริง (ในกรณีผู้ รับมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) 
เพ่ือลงทะเบียน  

 
ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและย่ืนเอกสารหรือหลกัฐานเพ่ือเข้าร่วมประชมุ ณ สถานท่ีประชมุ

ก่อนเวลาประชมุได้ ตัง้แต่เวลา 9.00 น. ของวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564   หรือหากต้องการสอบถามข้อมลูการเข้าร่วม
ประชมุเพ่ิมเติมกรุณาติดตอ่งานนกัลงทนุสมัพนัธ์ หมายเลขโทรศพัท์ 02-941-6931 
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ข้อบังคบัฉบบัคดัย่อ 
ของ 

บริษัท อีซึ่น แอนด์ โค จาํกัด (มหาชน) 
 
 

1. การแต่งตัง้กรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ 
 

ข้อ 17. ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
 

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่จํานวนหุ้นท่ีตนถือ 
(2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีท่ี

เลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้  
(3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเทา่จํานวนกรรมการที่

จะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเทา่กนั
เกินจํานวนกรรมการท่ีจะพงึมี หรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

 
ข้อ 18. ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอตัรา ถ้า

จํานวนกรรมการจะแบง่ออกให้เป็นสามสว่นไมไ่ด้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสาม (1/3) 
 

กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้  ให้จับสลากว่าผู้ ใด 
จะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่งกรรมการผู้ออกจากตําแหน่งไป
นัน้อาจจะเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้ 

 
ข้อ 34. บําเหน็จกรรมการ และคา่ตอบแทนให้สดุแล้วแตท่ี่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะกําหนด 
 

กรรมการมีสิทธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บําเหน็จ โบนสัหรือผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลักษณะอ่ืน ตามข้อบังคับหรือตามท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นจะพิจารณา ซึ่งอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็น
หลกัเกณฑ์และจะกําหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้
ได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่ง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

 
ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการ  
ในอนัท่ีจะได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังาน หรือลกูจ้างของบริษัท 

 
การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขดัหรือแย้งกบัการดํารงคณุสมบติัของกรรมการท่ีเป็นอิสระ
ตามท่ีกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์จะกําหนด 
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2. การประชุมผู้ถอืหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 
 
ข้อ 38. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีจํานวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า 

(25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

 
ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม
ประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามท่ีกําหนดไว้ หากว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชมุ
เป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่ง
หนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วนัก่อน วนัประชุม ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่จําเป็นต้องครบองค์
ประชมุ 

 
ข้อ 39. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะ

จะต้องทําเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ และทําตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากดักําหนดโดยให้มอบ
แก่ประธานกรรมการ หรือบคุคลซึ่งประธานกรรมการกําหนดไว้ ณ สถานท่ีประชุมก่อนผู้ รับมอบฉันทะเข้าประชุม และ
อย่างน้อยให้มีรายการดงัตอ่ไปนี ้
ก. จํานวนหุ้นท่ีผู้มอบฉนัทะนัน้ถืออยู่ 
ข. ช่ือผู้ รับมอบฉนัทะ 
ค.  ครัง้ท่ีของการประชมุท่ีมอบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

 
ข้อ 42. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสียงหนึง่เสียงตอ่หนึง่หุ้น 
 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออก
เสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 

ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนมุติักิจการใด ๆ ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในข้อบงัคบันีห้รือกรณีอ่ืน
ตามท่ีกฎหมายจะกําหนดไว้ 

 

 
3. เงนิปันผลและเงนิสาํรองตามกฎหมาย 
 
ข้อ 51. บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วย

ยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละสิบ (10) ของทนุจดทะเบียน 
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ลาน

จอดรถ ถ.รัชดาภเิษก สีแ่ยกรัชโยธนิ

ม.จันทรเกษม

เมเจอรซ์เีนเพล็กซ์

โรงชบุแสงเจรญิ ลมุพนิีทาวน์เพลส ซ.พหลโยธนิ 30 (อลาดนิ)

โรงเรยีนชา่งฝีมอืทหาร

32
 แ
ยก

 1
2

สถานทีจ่ดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2564
วนัศกุรท์ ี ่23 เมษายน 2564  เวลา 10.00 น.  บรษิทั อซีึน่ แอนด ์โค จาํกดั (มหาชน)

ศภุาลัยรสีอรท์

สีแ่ยกวังหนิ ซ.พหลโยธนิ 32 (เสนานคิม)

ซ.พหลโยธนิ 32/1

เปาโล

บรษิทั อซีึน่ แอนด ์โค จาํกดั (มหาชน)
312, 402/3-6  ซ.พหลโยธนิ 32  ถ.พหลโยธนิ 

แขวงจันทรเกษม เขตจตจุักร  กรงุเทพฯ 10900

โทรศัพท ์0-2941-6931   โทรสาร 0-2941-6930 ถ.เกษตร-นวมนิทร์ ถ.งามวงศว์าน

   ม .เกษตรศาสตร์

การเดนิทางโดยรถสาธารณะ 1 รถประจําทางสาย 26 34 39 59 63 107 129 หรอื รถไฟฟ้า BTS สถานเีสนานคิม (ทางออก 2)

พ
ห
ลโ
ยธ
นิ 

3

ลานจอดรถ
J-Park

จดุจอดรถรบั-สง่

การเดนทางโดยรถสาธารณะ 1. รถประจาทางสาย 26, 34, 39, 59, 63, 107, 129 หรอ รถไฟฟา BTS สถานเสนานคม (ทางออก 2)

2. บรษิัทจัดรถรับ-สง่ บรเิวณลานจอดรถ J-Park  รอบที ่1 เวลา 9.00 น.  และ รอบที ่2 เวลา 9.30 น.




