
หลักเกณฑเ์ร่ืองการให้สทิธิผู้ถอืหุ้นเสนอวาระการประชุมเป็นการลว่งหน้า  
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2566 

ของบริษัท อีซ่ึน แอนด ์โค จ ากัด (มหาชน) 
(ตัง้แตว่นัท่ี 25 ตลุาคม 2565 - 27 มกราคม 2566) 

วัตถุประสงค ์ 

บรษัิท อีซึน่ แอนด ์โค จ ากดั (มหาชน) ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัในการปฏิบตัติอ่ผูถื้อหุน้ทกุรายอยา่งเป็นธรรม
และเทา่เทยีมกนัอนัเป็นนโยบายที่ส  าคญัประการหนึง่ในหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บรษัิทจึงไดก้ าหนด
หลกัเกณฑใ์นการใหส้ทิธิผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชมุเป็นการลว่งหนา้ ส าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี 2566  

คุณสมบัตขิองผู้ถอืหุน้ที่มีสทิธิเสนอวาระการประชุม  

 เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท ที่มีสดัสว่นการถือหุน้ ไมน้่อยกว่าร้อยละ 3.5 ของจ านวนหุน้ท่ีออกจ าหนา่ย
และช าระเต็มมลูคา่แลว้  โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดยีวหรอืหลายรายรวมกนัก็ได ้

 ถือหุน้บรษัิทในสดัสว่นท่ีก าหนดตอ่เนื่องกนัไมน่อ้ยกวา่ 12 เดือน นบัจากวนัท่ีถือหุน้จนถงึวนัท่ีเสนอ
วาระการประชมุ 

การเสนอวาระการประชุม 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิในการพิจารณาประเด็นดงัตอ่ไปนี ้ 

 เรือ่งที่ขดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบตา่งๆ ของหนว่ยงานราชการหรอืหนว่ยงานท่ี
ก ากบัดแูลบรษัิทฯ หรอื ไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงค ์ ขอ้บงัคบัและระเบียบ มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ การ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษัิทฯ และจรยิธรรมในการด าเนินธุรกิจ 

 เรือ่งที่เป็นอ านาจบรหิารจดัการของคณะกรรมการบรษัิท เวน้แตเ่ป็นกรณีที่ก่อใหเ้กิดความเสยีหาย
อยา่งมีนยัส าคญัตอ่ผูถื้อหุน้โดยรวม 

 เรือ่งที่อยูน่อกเหนืออ านาจที่บรษัิทฯ จะด าเนินการได ้ 
 เรือ่งที่ผูถื้อหุน้เคยเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพจิารณาในรอบ 2 ปีที่ผา่นมา และไดร้บัมติสนบัสนนุ

ดว้ยเสยีงที่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด  โดยที่ขอ้เทจ็จรงิในเรือ่งนัน้ยงั
ไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญั 

 เรือ่งที่ไมเ่ป็นประโยชนต์อ่การด าเนินงานของบรษัิทฯ 
 เรือ่งที่เป็นไปเพื่อผลประโยชนข์องบคุคลหรอืกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ 
 เรือ่งที่บรษัิทฯ ไดด้  าเนินการแลว้ 
 เรือ่งอื่นๆ ที่คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ ไมม่ีความจ าเป็นที่ตอ้งบรรจเุป็นวาระ ซึง่คณะกรรมการ

บรษัิทสามารถอธิบายเหตผุลตอ่ผูถื้อหุน้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 เรือ่งที่เสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิไมค่รบถว้นตามขอ้ก าหนด 
 เรือ่งที่ผูถื้อหุน้ใหข้อ้มลูไมค่รบถว้น หรอืไมถ่กูตอ้ง หรอืไมส่ามารถติดตอ่ได ้
 เรือ่งที่เสนอภายหลงัจากระยะเวลาที่บรษัิทก าหนดใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชมุลว่งหนา้  



ขั้นตอนการพิจารณา  

ผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นตามก าหนด  สามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์ แบบเสนอวาระการประชุมเป็น
การล่วงหน้า ไดท้ี่ www.easonplc.com และจดัสง่เอกสารตน้ฉบบัท่ีไดก้รอกรายละเอยีดครบถว้นแลว้ พรอ้ม
เอกสารประกอบมาที่ Email address : ir@easonplc.com หรอืสง่ทางไปรษณียม์าที ่

เลขานุการบริษัท  
บริษัท อีซ่ึน แอนด ์โค จ ากดั (มหาชน)  

เลขที่ 312, 402/3-6  ซอยพหลโยธิน 32  แขวงจนัทรเกษม  
เขตจตุจกัร กรุงเทพ 10900   โทรศัพท ์02-941-6931 

ภายในวนัท่ี 27 มกราคม 2566  โดยจะยดึถือวนัท่ีประทบัตราไปรษณียากรเป็นส าคญั 

เอกสารประกอบการเสนอวาระการประชุมเป็นการลว่งหน้า 

1. เอกสารประกอบการถือหุน้  

กรณีผูถื้อหุน้รายเดียวเสนอวาระการประชมุเป็นการลว่งหนา้ 

 เป็นบคุคลธรรมดา ใหแ้นบหนงัสอืรบัรองจากบรษัิทหลกัทรพัยห์รอืหลกัฐานออกโดยตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย และส าเนาบตัรประชาชน หรอืส าเนาหนงัสอืเดินทาง (หากเป็นชาวตา่งประเทศ) 
พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

 เป็นนิติบคุคล ใหแ้นบส าเนาหนงัสอืรบัรองนิติบคุคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรอืส าเนา
หนงัสอืเดินทาง (หากเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผูม้ีอ  านาจที่ไดล้งช่ือในแบบเสนอวาระการ
ประชมุเป็นการลว่งหนา้ พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

กรณีที่ผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอวาระการประชมุเป็นการลว่งหนา้ ผูถื้อหุน้รายแรกตอ้งกรอกขอ้มลูในแบบ
เสนอวาระการประชมุเป็นการลว่งหนา้ ใหค้รบถว้นทัง้ 3 ขอ้และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน และผูถื้อหุน้รายที่ 2 เป็นตน้
ไปกรอกขอ้มลูเฉพาะขอ้ที ่ 1 ของแบบใหค้รบถว้นและลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานทกุราย  และรวบรวมแบบเสนอวาระ
การประชมุเป็นการลว่งหนา้น าสง่บรษัิท  

2. ขอ้มลูประกอบการพิจารณา (ถา้มี) 

วาระการประชมุที่คณะกรรมการบรษัิทพิจารณาแลว้เห็นวา่มีความเหมาะสม จะถกูบรรจเุป็นวาระการประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2566 ในหนงัสอืนดัประชมุผูถื้อหุน้ โดยระบใุนวาระดงักลา่ววา่เป็นเรือ่งเสนอโดยผูถื้อหุน้ 
พรอ้มความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท  

วาระการประชมุที่ไมไ่ดร้บัการบรรจเุป็นวาระการประชมุ  บรษัิทจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบพรอ้มทัง้ชีแ้จงเหตผุลผา่น
ช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และ website ของบรษัิทท่ี www.easonplc.com ภายใตห้วัขอ้ 
“ขอ้มลูนกัลงทนุ > ขา่วแจง้ตลาดหลกัทรพัย”์  รวมทัง้แจง้ที่ประชมุผูถื้อหุน้อีกครัง้ในวนัประชมุ 
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แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ล่วงหน้า 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2566 

 
(1) ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว………………………...............เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท อีซึน่ แอนด ์โค จ ากดั (มหาชน) 
ทะเบียนหุน้เลขท่ี .......................................................รวมจ านวน....................................................หุน้ 
อยู่บา้นเลขท่ี………….ถนน……………………ต าบล/แขวง…........………….อ าเภอ/เขต…….............….………
จงัหวดั………………….รหสัไปรษณีย…์………….หมายเลขโทรศพัท…์……..........................................… 
E-mail Address……….......................………………….... 
 
(2)   ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 
เรื่อง   ................................................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
(3)  โดยมีขอ้เท็จจริงและเหตผุล เพ่ือพิจารณา 
ดงันี…้……………………………………………………………………………..………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
ซึง่มีเอกสารเพ่ิมเติมประกอบการพิจารณาท่ีไดล้งช่ือรบัรองความถกูตอ้งไวแ้ลว้ทกุหนา้ จ านวน…………แผ่น 
 
 

ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้ความใน แบบเสนอวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ล่วงหนา้ หลกัฐานการถือหุน้ และ
เอกสารประกอบเพ่ิมเติมทัง้หมด ถกูตอ้งทกุประการ และเพ่ือเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จงึไดล้งช่ือไวเ้ป็นส าคญั ดงันี ้

 
 
 
 

ลงช่ือ…………………................……………..ผูถื้อหุน้ 
                                                          (…....…….....…………..…...........………) 
                                                          วนัท่ี..…..เดือน….......………พ.ศ..…….... 
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หมายเหต ุ   
ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบเอกสารประกอบ ดงันี ้

1.    หลกัฐานการถือหุน้ตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ (1)  ซึง่มีรายละเอียดในแตล่ะกรณี ดงันี ้
 กรณีผูถื้อหุน้รายเดียวเสนอวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ลว่งหนา้ 
 เป็นบคุคลธรรมดา ใหแ้นบหนงัสือรบัรองจากบริษัทหลกัทรพัยห์รือหลกัฐานออกโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย และส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (หากเป็นชาวตา่งประเทศ) พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
 เป็นนิติบคุคล ใหแ้นบส าเนาหนงัสือรบัรองนิติบคุคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรอืส าเนาหนงัสือ

เดินทาง (หากเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผูม้ีอ  านาจท่ีไดล้งช่ือใน แบบเสนอวาระการประชมุสามญัผูถื้อ
หุน้ลว่งหนา้ พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ลว่งหนา้ 
ผูถื้อหุน้รายแรกตอ้งกรอกขอ้มลูใน แบบเสนอวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ลว่งหนา้ ใหค้รบถว้นทัง้ (1) ถงึ (3) และ
ลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน และผูถื้อหุน้รายท่ี 2 เป็นตน้ไปกรอกขอ้มลูเฉพาะ (1) ของแบบใหค้รบถว้นและลงช่ือไวเ้ป็น
หลกัฐานทกุราย  แลว้รวบรวมแบบเสนอวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ลว่งหนา้น าสง่บริษัท 
2.     ขอ้มลู และ / หรือ เอกสารประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม (ถา้มี) 
 
น าสง่บริษัท ภายในวนัท่ี 27 มกราคม 2566 ทาง Email address : ir@easonplc.com หรือ ทางไปรษณียโ์ดยจะยดึถือ
วนัท่ีประทบัตราไปรษณียากรเป็นส าคญั 
 
 

                                              กรุณาสง่ 
เลขานกุารบริษัท บริษัท อีซึน่ แอนด ์โค จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 312, 402/3-6 ซอยพหลโยธิน 32  แขวงจนัทรเกษม 
เขตจตจุกัร กรุงเทพ 10900  

 
(เสนอวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ลว่งหนา้) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ir@easonplc.com%20หรือ


หลักเกณฑเ์ร่ืองการให้สทิธิผู้ถอืหุ้นเสนอชือ่บุคคลเพือ่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า  
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2566 

ของบริษัท อีซ่ึน แอนด ์โค จ ากัด (มหาชน) 
(ตัง้แตว่นัท่ี 25 ตลุาคม 2565 – 27 มกราคม 2566) 

วัตถุประสงค ์ 

บรษัิท อีซึน่ แอนด ์โค จ ากดั (มหาชน) ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัในการปฏิบตัติอ่ผูถื้อหุน้ทกุรายอยา่งเป็นธรรม
และเทา่เทยีมกนัอนัเป็นนโยบายที่ส  าคญัประการหนึง่ในหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บรษัิทจึงไดก้ าหนด
หลกัเกณฑใ์นการใหส้ทิธิผูถื้อหุน้ในการเสนอช่ือบคุคลเพื่อด ารงต าแหนง่กรรมการบรษัิท 

คุณสมบัตขิองผู้ถอืหุน้ที่มีสทิธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  

 เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท ที่มีสดัสว่นการถือหุน้ขัน้ต ่า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3.5 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ย
และช าระเต็มมลูคา่แลว้ โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรอืหลายรายรวมกนัก็ได ้

 ถือหุน้บรษัิทในสดัสว่นท่ีก าหนดตอ่เนื่องกนัไมน่อ้ยกวา่ 12 เดือน นบัจากวนัท่ีถือหุน้จนถงึวนัท่ีเสนอช่ือ
บคุคลเพื่อด ารงต าแหนง่กรรมการบรษัิท  

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  

บคุคลที่ไดร้บัเสนอช่ือเป็นกรรมการ ตอ้งมคีณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มดงันี ้ 

 มีคณุสมบตัถิกูตอ้ง และไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายบรษัิทมหาชนจ ากดั กฎหมายหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษัิท  

 มีความรู ้ความสามารถที่จะเป็นประโยชนแ์ก่การด าเนินธุรกิจของบรษัิทและมีประวตัิการท างานท่ีดี  
 ไมเ่คยถกูถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ พนกังาน หรอืผูม้ีอ  านาจในการจดัการของหนว่ยงาน  
 เป็นผูม้ีความสนใจในกิจการของบรษัิทและสามารถอทุิศเวลาใหบ้รษัิทไดอ้ยา่งเพยีงพอ ไมก่ระท าการ

ใดอนัมีลกัษณะเป็นการเขา้ไปบรหิารหรอืจดัการใดๆ ในบรษัิทในลกัษณะที่มีผลบั่นทอนผลประโยชน์
ของบรษัิท หรอืเอือ้ประโยชนใ์หบ้คุคล หรอืนิติบคุคลใดๆ ไมว่า่จะท าเพื่อประโยชนข์องตนเองหรอืผูอ้ื่น  

ขั้นตอนการพิจารณา  

ผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นตามก าหนด  สามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์ แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อด ารง

ต าแหน่งกรรมการบริษัท ไดจ้าก www.easonplc.com      และจดัสง่เอกสารตน้ฉบบัท่ีไดก้รอกรายละเอียดไว้
อยา่งครบถว้นแลว้พรอ้มเอกสารประกอบทาง Email address : ir@easonplc.com หรอืทางไปรษณีย ์

 



เลขานุการบริษัท  
บริษัท อีซ่ึน แอนด ์โค จ ากดั (มหาชน)  

เลขที่ 312, 402/3-6  ซอยพหลโยธิน 32  แขวงจนัทรเกษม  
เขตจตุจกัร กรุงเทพ 10900  โทรศัพท ์02-941-6931 

ภายในวนัที ่ 27 มกราคม 2566 โดยจะยดึถอืวันที่ประทับตราไปรษณียากรเป็นส าคัญ 

เอกสารประกอบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท 

1. เอกสารประกอบการถอืหุน้  

กรณีผูถื้อหุน้รายเดียวเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ  

 เป็นบคุคลธรรมดา ใหแ้นบหนงัสอืรบัรองจากบรษัิทหลกัทรพัยห์รอืหลกัฐานออกโดยตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย และส าเนาบตัรประชาชน หรอืส าเนาหนงัสอืเดินทาง (หากเป็นชาวตา่งประเทศ) 
พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

 เป็นนิติบคุคล ใหแ้นบส าเนาหนงัสอืรบัรองนิติบคุคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรอืส าเนา
หนงัสอืเดินทาง (หากเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผูม้ีอ  านาจที่ไดล้งช่ือใน แบบเสนอชื่อบุคคล
เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทพรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

กรณีที่ผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ   ผูถื้อหุน้รายแรกตอ้งกรอกขอ้มลูในแบบเสนอ
ช่ือบคุคลเพื่อด ารงต าแหนง่กรรมการบรษัิท ใหค้รบถว้นทัง้ 3 ขอ้และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน และผูถื้อหุน้รายที่ 2 
เป็นตน้ไปกรอกขอ้มลูเฉพาะขอ้ที ่1 ของแบบใหค้รบถว้นและลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานทกุรายแลว้รวบรวม แบบเสนอ
ช่ือบคุคลเพื่อด ารงต าแหนง่กรรมการบรษัิทน าสง่บรษัิท  

2. เอกสารการใหค้วามยนิยอมของบคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ และเอกสารประกอบเพิ่มเตมิ (ถา้มี)  
3. ขอ้มูลประกอบการพจิารณา (ถา้มี)  

ในการเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ  เลขานกุารบรษัิทจะสง่รายช่ือดงักลา่วใหก้บัคณะกรรมการบรษัิทเป็นผู้
พิจารณา  โดยหากคณะกรรมการบรษัิทใหค้วามเห็นชอบจะบรรจรุายช่ือบคุคลดงักลา่วเขา้เป็นวาระการประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2566  ในหนงัสอืนดัประชมุผูถื้อหุน้ พรอ้มความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท  

บคุคลทีไ่มผ่า่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  บรษัิทจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบพรอ้มทัง้ชีแ้จงเหตผุลผา่น
ช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  และ website ของบรษัิทท่ี www.easonplc.com ภายใตห้วัขอ้ 
“ขอ้มลูนกัลงทนุ > ขา่วแจง้ตลาดหลกัทรพัย”์  รวมทัง้แจง้ตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้อีกครัง้ในวนัประชมุ 
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แบบเสนอชือ่บุคคลเพือ่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท 

ส ำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ประจ ำปี 2566 
 

 (1)   ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว…….........……........……….เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท อีซึน่ แอนด ์โค จ ากดั (มหาชน) 
ทะเบียนหุน้เลขท่ี .................................................................รวมจ านวน........................................................หุน้ 
อยู่บา้นเลขท่ี………….ถนน……..………………ต าบล/แขวง…........…………….อ าเภอ/เขต……...............…….....
จงัหวดั…………………….รหสัไปรษณีย…์…………….หมายเลขโทรศพัท…์……........................................… 
E-mail Address………..............……….…………………. 
 
 (2)   ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอช่ือ นาย/นาง/นางสาว………………..…………...........................………........ 
อายุ……….….ปี   เพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท อีซึน่ แอนด ์โค จ ากดั (มหาชน) ซึง่บคุคลดงักลา่ว มีคณุสมบตัิ
ครบถว้นและไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มตามหลกัเกณฑข์องบริษัท  และมีหลกัฐานการใหค้วามยินยอมของบคุคลท่ีไดร้บัการ
เสนอช่ือเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท พรอ้มเอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคณุสมบตัิ ไดแ้ก่ ประวตัิการศกึษา 
และประวตัิการท างาน และเอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีไดล้งช่ือรบัรองความถกูตอ้งไวแ้ลว้ทกุหนา้  จ านวนทัง้สิน้ 
………..…แผ่น 

 
 ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้ความใน แบบเสนอชือ่บคุคลเพือ่ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรบริษทั นี ้ หลกัฐานการถือหุน้ 

หลกัฐานการใหค้วามยินยอม และเอกสารประกอบการพิจารณาทัง้หมด ถกูตอ้งทกุประการ และเพ่ือเป็นหลกัฐาน 
ขา้พเจา้จงึไดล้งช่ือไวเ้ป็นส าคญัดงันี ้

 
ลงช่ือ…………………………….…..ผูถื้อหุน้ 

(……………………………..……) 
วนัท่ี………เดือน……………พ.ศ……… 

 
 (3)  ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว ……………………………............ บคุคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือเพ่ือด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัทตาม (2) ยินยอมและรบัรองวา่มีคณุสมบตัิครบถว้นและไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มตามหลกัเกณฑข์องบริษัท  
รวมทัง้ยอมรบัการปฏิบตัิตามการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท และเพ่ือเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จงึไดล้งช่ือไวเ้ป็นส าคญั 
 
 

                           ลงช่ือ………………......…………………บคุคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือ 
                                                              (……………….........……….........…..) 
                                                           วนัท่ี……เดือน…............……พ.ศ……..… 
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หมายเหต ุ 
ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบเอกสารประกอบ ดงันี ้
1.    หลกัฐานการถือหุน้ตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ (1)  ซึง่มีรายละเอียดในแตล่ะกรณี ดงันี ้
 กรณีผูถื้อหุน้รายเดียวเสนอช่ือบคุคลเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท      
บุคคลธรรมดา ใหแ้นบหนงัสอืรบัรองจากบริษัทหลกัทรพัยห์รือหลกัฐานออกโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ
ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (หากเป็นชาวตา่งประเทศ) พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
นิติบุคคล ใหแ้นบส าเนาหนงัสือรบัรองนิติบคุคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (หาก
เป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผูม้ีอ  านาจท่ีไดล้งช่ือใน แบบเสนอชือ่บคุคลเพือ่ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรบริษทั พรอ้ม
รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอช่ือบคุคลเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท      
ผูถื้อหุน้รายแรกตอ้งกรอกขอ้มลูใน แบบเสนอชือ่บคุคลเพือ่ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรบริษทั ใหค้รบถว้นทัง้ (1) ถงึ (3) และ
ลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน และผูถื้อหุน้รายท่ี 2 เป็นตน้ไปกรอกขอ้มลูเฉพาะ (1) ของแบบใหค้รบถว้นและลงช่ือไวเ้ป็น
หลกัฐานทกุราย แลว้รวบรวม แบบเสนอชือ่บคุคลเพือ่ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรบริษทั น าสง่บริษัท 
2.     เอกสารการใหค้วามยินยอมของบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือ และเอกสารประกอบเพ่ิมเติม (ถา้มี) 
3.     ขอ้มลูประกอบการพิจารณา (ถา้มี) 
 
น าสง่บริษัทภายในวนัท่ี 27 มกราคม 2566 ทาง Email address : ir@easonplc.com หรือ ทางไปรษณียโ์ดยจะยดึถือ
วนัท่ีประทบัตราไปรษณียากรเป็นส าคญั 
 
 

                                              กรุณาสง่ 
เลขานกุารบริษัท บริษัท อีซึน่ แอนด ์โค จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 312, 402/3-6  ซอยพหลโยธิน 32  แขวงจนัทรเกษม 
เขตจตจุกัร กรุงเทพ 10900  โทรศพัท ์02-941-6931 

 
(เสนอช่ือบคุคลเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท) 
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