
หลักเกณฑ์เร่ืองการให้สทิธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า  
สาํหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2564 

ของบริษัท อีซึ่น แอนด์ โค จาํกัด (มหาชน) 
(ตัง้แตว่นัท่ี 14 ตลุาคม 2563 - 15 มกราคม 2564) 

วัตถุประสงค์  

บริษัท อีซึน่ แอนด์ โค จํากดั (มหาชน) ได้ตระหนกัถงึความสําคญัในการปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเป็นธรรม
และเทา่เทียมกนัอนัเป็นนโยบายท่ีสําคญัประการหนึง่ในหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทจงึได้กําหนด
หลกัเกณฑ์ในการให้สทิธิผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุเป็นการลว่งหน้า สําหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจําปี 2564  

คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้นที่มีสทิธิเสนอวาระการประชุม  

 เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ท่ีมีสดัสว่นการถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3.5 ของจํานวนหุ้นท่ีออกจําหน่าย
และชําระเตม็มลูคา่แล้ว  โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัก็ได้ 

 ถือหุ้นบริษัทในสดัสว่นท่ีกําหนดตอ่เน่ืองกนัไม่น้อยกวา่ 12 เดือน นบัจากวนัท่ีถือหุ้นจนถงึวนัท่ีเสนอ
วาระการประชมุ 

การเสนอวาระการประชุม 

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในการพิจารณาประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้ 

 เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎและระเบียบตา่งๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ี
กํากบัดแูลบริษัทฯ หรือ ไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัและระเบียบ มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น การ
กํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ และจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ 

 เร่ืองท่ีเป็นอํานาจบริหารจดัการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแตเ่ป็นกรณีท่ีก่อให้เกิดความเสียหาย
อยา่งมีนยัสําคญัตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

 เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออํานาจท่ีบริษัทฯ จะดําเนินการได้  
 เร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นเคยเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาในรอบ 2 ปีท่ีผา่นมา และได้รับมติสนบัสนนุ

ด้วยเสียงท่ีน้อยกวา่ร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมด  โดยท่ีข้อเทจ็จริงในเร่ืองนัน้ยงั
ไมไ่ด้เปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสําคญั 

 เร่ืองท่ีไมเ่ป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินงานของบริษัทฯ 
 เร่ืองท่ีเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ 
 เร่ืองท่ีบริษัทฯ ได้ดําเนินการแล้ว 
 เร่ืองอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็วา่ ไมมี่ความจําเป็นท่ีต้องบรรจเุป็นวาระ ซึง่คณะกรรมการ

บริษัทสามารถอธิบายเหตผุลตอ่ผู้ ถือหุ้นได้อยา่งเหมาะสม 
 เร่ืองท่ีเสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบติัไมค่รบถ้วนตามข้อกําหนด 
 เร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไมค่รบถ้วน หรือไมถ่กูต้อง หรือไมส่ามารถติดตอ่ได้ 
 เร่ืองท่ีเสนอภายหลงัจากระยะเวลาท่ีบริษัทกําหนดให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุลว่งหน้า  



ขัน้ตอนการพจิารณา  

ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบติัครบถ้วนตามกําหนด  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แบบเสนอวาระการประชุมเป็น
การล่วงหน้า ได้ท่ี www.easonplc.com และจดัสง่เอกสารต้นฉบบัท่ีได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อม
เอกสารประกอบมายงั 

เลขานุการบริษัท  
บริษัท อีซึ่น แอนด์ โค จาํกัด (มหาชน)  

เลขที่ 312, 402/3-6  ซอยพหลโยธิน 32  แขวงจันทรเกษม  
เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900   โทรศัพท์ 02-941-6931 

ภายในวนัท่ี 15 มกราคม 2564  โดยจะยดึถือวนัท่ีประทบัตราไปรษณียากรเป็นสําคญั 

เอกสารประกอบการเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า 

1. เอกสารประกอบการถือหุ้น  

กรณีผู้ ถือหุ้นรายเดียวเสนอวาระการประชมุเป็นการลว่งหน้า 

 เป็นบคุคลธรรมดา ให้แนบหนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์หรือหลกัฐานออกโดยตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย และสําเนาบตัรประชาชน หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง (หากเป็นชาวตา่งประเทศ) 
พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

 เป็นนิติบคุคล ให้แนบสําเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคล และสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนหรือสําเนา
หนงัสือเดินทาง (หากเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอํานาจท่ีได้ลงช่ือในแบบเสนอวาระการ
ประชมุเป็นการลว่งหน้า พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง  

กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอวาระการประชมุเป็นการลว่งหน้า ผู้ ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมลูในแบบ
เสนอวาระการประชมุเป็นการลว่งหน้า ให้ครบถ้วนทัง้ 3 ข้อและลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน และผู้ ถือหุ้นรายท่ี 2 เป็น
ต้นไปกรอกข้อมลูเฉพาะข้อท่ี 1 ของแบบให้ครบถ้วนและลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานทกุราย  และรวบรวมแบบเสนอ
วาระการประชมุเป็นการลว่งหน้า นําสง่บริษัท  

2. ข้อมลูประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) 

วาระการประชมุท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเหน็วา่มีความเหมาะสม จะถกูบรรจเุป็นวาระการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2564 ในหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น โดยระบใุนวาระดงักลา่ววา่เป็นเร่ืองเสนอโดยผู้ ถือ
หุ้น พร้อมความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท  

วาระการประชมุท่ีไมไ่ด้รับการบรรจเุป็นวาระการประชมุ  บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบพร้อมทัง้ชีแ้จงเหตผุล
ผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ website ของบริษัทท่ี www.easonplc.com ภายใต้
หวัข้อ “ข้อมลูนกัลงทนุ > ข่าวแจ้งตลาดหลกัทรัพย์”  รวมทัง้แจ้งท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอีกครัง้ในวนัประชมุ 
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แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 
สาํหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2564 

 
(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว………………………...............เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท อีซึน่ แอนด์ โค จํากดั (มหาชน) 
ทะเบียนหุ้นเลขท่ี .......................................................รวมจํานวน....................................................หุ้น 
อยูบ้่านเลขท่ี………….ถนน……………………ตําบล/แขวง…........………….อําเภอ/เขต…….............….………
จงัหวดั………………….รหสัไปรษณีย์…………….หมายเลขโทรศพัท์มือถือ………..........................................… 
หมายเลขโทรศพัท์บ้าน/ท่ีทํางาน……………………….E-mail Address……….......................………………….... 
 
(2)   ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 
เร่ือง   ................................................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
(3)  โดยมีข้อเท็จจริงและเหตผุล เพ่ือพิจารณา 
ดงันี…้……………………………………………………………………………..………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
ซึง่มีเอกสารเพิ่มเตมิประกอบการพิจารณาท่ีได้ลงช่ือรับรองความถกูต้องไว้แล้วทกุหน้า จํานวน…………แผน่ 
 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อความใน แบบเสนอวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ หลกัฐานการถือหุ้น และ
เอกสารประกอบเพิ่มเตมิทัง้หมด ถกูต้องทกุประการ และเพ่ือเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจงึได้ลงช่ือไว้เป็นสําคญั ดงันี ้

 
 
 
 

ลงช่ือ…………………................……………..ผู้ ถือหุ้น 
                                                          (…....…….....…………..…...........………) 
                                                          วนัท่ี..…..เดือน….......………พ.ศ..…….... 
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หมายเหต ุ   
ผู้ ถือหุ้นต้องแนบเอกสารประกอบ ดงันี ้
1.    หลกัฐานการถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 1  ซึง่มีรายละเอียดในแตล่ะกรณี ดงันี ้
 กรณีผู้ ถือหุ้นรายเดียวเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นลว่งหน้า 
 เป็นบคุคลธรรมดา ให้แนบหนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์หรือหลกัฐานออกโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย และสําเนาบตัรประชาชน หรือสําเนาหนงัสือเดนิทาง (หากเป็นชาวตา่งประเทศ) พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 
 เป็นนิตบิคุคล ให้แนบสําเนาหนงัสือรับรองนิตบิคุคล และสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนหรือสําเนาหนงัสือ

เดนิทาง (หากเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอํานาจท่ีได้ลงช่ือใน แบบเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นลว่งหน้า พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นลว่งหน้า 
ผู้ ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมลูใน แบบเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นลว่งหน้า ให้ครบถ้วนทัง้ (1) ถึง (3) และ
ลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน และผู้ ถือหุ้นรายท่ี 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมลูเฉพาะ (1) ของแบบให้ครบถ้วนและลงช่ือไว้เป็น
หลกัฐานทกุราย  แล้วรวบรวมแบบเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นลว่งหน้านําสง่บริษัท 
2.     ข้อมลู และ / หรือ เอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) 
 
นําสง่บริษัท ภายในวนัท่ี 15 มกราคม 2564 โดยจะยดึถือวนัท่ีประทบัตราไปรษณียากรเป็นสําคญั 
 
 

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

 
(เสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นลว่งหน้า) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



หลักเกณฑ์เร่ืองการให้สทิธิผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า  
สาํหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2564 

ของบริษัท อีซึ่น แอนด์ โค จาํกัด (มหาชน) 
(ตัง้แตว่นัท่ี 14 ตลุาคม 2563 – 15 มกราคม 2564) 

วัตถุประสงค์  

บริษัท อีซึน่ แอนด์ โค จํากดั (มหาชน) ได้ตระหนกัถงึความสําคญัในการปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเป็นธรรม
และเทา่เทียมกนัอนัเป็นนโยบายท่ีสําคญัประการหนึง่ในหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทจงึได้กําหนด
หลกัเกณฑ์ในการให้สทิธิผู้ ถือหุ้นในการเสนอช่ือบคุคลเพ่ือดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 

คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้นที่มีสทิธิเสนอช่ือบุคคลเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท  

 เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ท่ีมีสดัสว่นการถือหุ้นขัน้ต่ํา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3.5 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่าย
และชําระเตม็มลูคา่แล้ว โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัก็ได้ 

 ถือหุ้นบริษัทในสดัสว่นท่ีกําหนดตอ่เน่ืองกนัไม่น้อยกวา่ 12 เดือน นบัจากวนัท่ีถือหุ้นจนถงึวนัท่ีเสนอช่ือ
บคุคลเพ่ือดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท  

การเสนอช่ือบุคคลเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท  

บคุคลท่ีได้รับเสนอช่ือเป็นกรรมการ ต้องมีคณุสมบติัและไมมี่ลกัษณะต้องห้ามดงันี ้ 

 มีคณุสมบติัถกูต้อง และไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากดั กฎหมายหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ และการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท  

 มีความรู้ ความสามารถท่ีจะเป็นประโยชน์แก่การดําเนินธุรกิจของบริษัทและมีประวติัการทํางานท่ีดี  
 ไมเ่คยถกูถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จดัการ พนกังาน หรือผู้ มีอํานาจในการจดัการของ

หน่วยงาน  
 เป็นผู้ มีความสนใจในกิจการของบริษัทและสามารถอทุิศเวลาให้บริษัทได้อยา่งเพียงพอ ไมก่ระทําการ

ใดอนัมีลกัษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจดัการใดๆ ในบริษัทในลกัษณะท่ีมีผลบัน่ทอนผลประโยชน์
ของบริษัท หรือเอือ้ประโยชน์ให้บคุคล หรือนิติบคุคลใดๆ ไมว่า่จะทําเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้ อ่ืน  

ขัน้ตอนการพจิารณา  

ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบติัครบถ้วนตามกําหนด  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการบริษัท ได้จาก www.easonplc.com      และจดัสง่เอกสารต้นฉบบัท่ีได้กรอกรายละเอียดไว้
อยา่งครบถ้วนแล้ว พร้อมเอกสารประกอบมายงั 

 



เลขานุการบริษัท  
บริษัท อีซึ่น แอนด์ โค จาํกัด (มหาชน)  

เลขที่ 312, 402/3-6  ซอยพหลโยธิน 32  แขวงจันทรเกษม  
เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900  โทรศัพท์ 02-941-6931 

ภายในวันที่  15 มกราคม 2564 โดยจะยดึถือวันที่ประทับตราไปรษณียากรเป็นสาํคัญ 

เอกสารประกอบการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการบริษัท 

1. เอกสารประกอบการถือหุน้  

กรณีผู้ ถือหุ้นรายเดียวเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเป็นกรรมการ  

 เป็นบคุคลธรรมดา ให้แนบหนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์หรือหลกัฐานออกโดยตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย และสําเนาบตัรประชาชน หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง (หากเป็นชาวตา่งประเทศ) 
พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

 เป็นนิติบคุคล ให้แนบสําเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคล และสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนหรือสําเนา
หนงัสือเดินทาง (หากเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอํานาจท่ีได้ลงช่ือใน แบบเสนอช่ือบุคคล
เพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทพร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง  

กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเป็นกรรมการ   ผู้ ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมลูในแบบเสนอ
ช่ือบคุคลเพ่ือดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท ให้ครบถ้วนทัง้ 3 ข้อและลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน และผู้ ถือหุ้นรายท่ี 2 
เป็นต้นไปกรอกข้อมลูเฉพาะข้อท่ี 1 ของแบบให้ครบถ้วนและลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานทกุรายแล้วรวบรวม แบบเสนอ
ช่ือบคุคลเพ่ือดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทนําสง่บริษัท  

2. เอกสารการใหค้วามยินยอมของบคุคลทีไ่ดร้ับการเสนอชือ่ และเอกสารประกอบเพ่ิมเติม (ถา้มี)  
3. ข้อมูลประกอบการพิจารณา (ถา้มี)  

ในการเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเป็นกรรมการ  เลขานกุารบริษัทจะสง่รายช่ือดงักลา่วให้กบัคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้
พิจารณา  โดยหากคณะกรรมการบริษัทให้ความเหน็ชอบจะบรรจรุายช่ือบคุคลดงักลา่วเข้าเป็นวาระการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2564  ในหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อมความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท  

บคุคลท่ีไม่ผา่นความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ  บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบพร้อมทัง้ชีแ้จงเหตผุลผา่น
ช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  และ website ของบริษัทท่ี www.easonplc.com ภายใต้หวัข้อ 
“ข้อมลูนกัลงทนุ > ข่าวแจ้งตลาดหลกัทรัพย์”  รวมทัง้แจ้งตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอีกครัง้ในวนัประชมุ 
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แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท 

สาํหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2564 
 

 (1)   ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว…….........……........……….เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท อีซึน่ แอนด์ โค จํากดั (มหาชน) 
ทะเบียนหุ้นเลขท่ี .................................................................รวมจํานวน........................................................หุ้น 
อยูบ้่านเลขท่ี………….ถนน……..………………ตําบล/แขวง…........…………….อําเภอ/เขต……...............…….....
จงัหวดั…………………….รหสัไปรษณีย์……………….หมายเลขโทรศพัท์มือถือ………........................................… 
หมายเลขโทรศพัท์บ้าน/ท่ีทํางาน………………………….E-mail Address………..............……….…………………. 
 
 (2)   ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอช่ือ นาย/นาง/นางสาว………………..…………...........................………........ 
อาย…ุ…….….ปี   เพ่ือดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท อีซึน่ แอนด์ โค จํากดั (มหาชน) ซึง่บคุคลดงักลา่ว มีคณุสมบตัิ
ครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามหลกัเกณฑ์ของบริษัท  และมีหลกัฐานการให้ความยินยอมของบคุคลท่ีได้รับการ
เสนอช่ือเพ่ือดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท พร้อมเอกสารประกอบการพจิารณาด้านคณุสมบตั ิได้แก่ ประวตักิารศกึษา 
และประวตักิารทํางาน และเอกสารประกอบเพิ่มเตมิท่ีได้ลงช่ือรับรองความถกูต้องไว้แล้วทกุหน้า  จํานวนทัง้สิน้ 
………..…แผ่น 

 
 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อความใน แบบเสนอชือ่บคุคลเพือ่ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท นี ้ หลกัฐานการถือหุ้น 

หลกัฐานการให้ความยินยอม และเอกสารประกอบการพจิารณาทัง้หมด ถกูต้องทกุประการ และเพ่ือเป็นหลกัฐาน 
ข้าพเจ้าจงึได้ลงช่ือไว้เป็นสําคญัดงันี ้

 
ลงช่ือ…………………………….…..ผู้ ถือหุ้น 

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

 
 (3)  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ……………………………............ บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริษัทตาม (2) ยินยอมและรับรองวา่มีคณุสมบตัคิรบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามหลกัเกณฑ์ของบริษัท  
รวมทัง้ยอมรับการปฏิบตัติามการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท และเพ่ือเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจงึได้ลงช่ือไว้เป็นสําคญั 
 
 

                           ลงช่ือ………………......…………………บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ 
                                                              (……………….........……….........…..) 
                                                           วนัท่ี……เดือน…............……พ.ศ……..… 
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หมายเหต ุ 
ผู้ ถือหุ้นต้องแนบเอกสารประกอบ ดงันี ้
1.    หลกัฐานการถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ใน 2  ซึง่มีรายละเอียดในแตล่ะกรณี ดงันี ้
 กรณีผู้ ถือหุ้นรายเดียวเสนอช่ือบคุคลเพ่ือดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท      
บุคคลธรรมดา ให้แนบหนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์หรือหลกัฐานออกโดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ
สําเนาบตัรประชาชน หรือสําเนาหนงัสือเดนิทาง (หากเป็นชาวตา่งประเทศ) พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 
นิตบุิคคล ให้แนบสําเนาหนงัสือรับรองนิตบิคุคล และสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนหรือสําเนาหนงัสือเดนิทาง (หาก
เป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอํานาจท่ีได้ลงช่ือใน แบบเสนอชือ่บคุคลเพือ่ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท พร้อม
รับรองสําเนาถกูต้อง 
ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอช่ือบคุคลเพ่ือดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท      
ผู้ ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมลูใน แบบเสนอชือ่บคุคลเพือ่ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท ให้ครบถ้วนทัง้ (1) ถึง (3) และ
ลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน และผู้ ถือหุ้นรายท่ี 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมลูเฉพาะ (1) ของแบบให้ครบถ้วนและลงช่ือไว้เป็น
หลกัฐานทกุราย แล้วรวบรวม แบบเสนอชือ่บคุคลเพือ่ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท นําสง่บริษัท 
2.     เอกสารการให้ความยินยอมของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ และเอกสารประกอบเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) 
3.     ข้อมลูประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) 
 
นําสง่บริษัท ภายในวนัท่ี 15 มกราคม 2564 โดยจะยดึถือวนัท่ีประทบัตราไปรษณียากรเป็นสําคญั 
 
 

                                              กรุณาสง่ 
เลขานกุารบริษัท บริษัท อีซึน่ แอนด์ โค จํากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 312, 402/3-6  ซอยพหลโยธิน 32  แขวงจนัทรเกษม 
เขตจตจุกัร กรุงเทพ 10900  โทรศพัท์ 02-941-6931 

 
(เสนอช่ือบคุคลเพ่ือดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท) 

 
 
 
 

 
 

 
 


