หลักเกณฑ์เรื่องการให้สทิ ธิผถู้ อื หุ้นเสนอวาระการประชุมเป็ นการล่วงหน้า
สาหรับการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2565
ของบริษัท อีซึ่น แอนด์ โค จากัด (มหาชน)
(ตัง้ แต่วนั ที่ 20 ตุลาคม 2564 - 21 มกราคม 2565)
วัตถุประสงค์
บริษัท อีซนึ่ แอนด์ โค จากัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเป็ นธรรม
และเท่าเทียมกันอันเป็ นนโยบายที่สาคัญประการหนึง่ ในหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทจึงได้กาหนด
หลักเกณฑ์ในการให้สทิ ธิผถู้ ือหุน้ เสนอวาระการประชุมเป็ นการล่วงหน้า
สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2565
คุณสมบัตขิ องผู้ถอื หุน้ ที่มีสทิ ธิเสนอวาระการประชุม




เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ที่มีสดั ส่วนการถือหุน้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3.5 ของจานวนหุน้ ที่ออกจาหน่าย
และชาระเต็มมูลค่าแล้ว โดยอาจเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้
ถือหุน้ บริษัทในสัดส่วนทีก่ าหนดต่อเนื่องกันไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน นับจากวันที่ถือหุน้ จนถึงวันที่เสนอ
วาระการประชุม

การเสนอวาระการประชุม
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี ้
















เรือ่ งที่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่
กากับดูแลบริษัทฯ หรือ ไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับและระเบียบ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ การ
กากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
เรือ่ งที่เป็ นอานาจบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็ นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างมีนยั สาคัญต่อผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
เรือ่ งที่อยูน่ อกเหนืออานาจที่บริษัทฯ จะดาเนินการได้
เรือ่ งที่ผถู้ ือหุน้ เคยเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาในรอบ 2 ปี ที่ผา่ นมา และได้รบั มติสนับสนุน
ด้วยเสียงที่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ที่มีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด โดยที่ขอ้ เท็จจริงในเรือ่ งนัน้ ยัง
ไม่ได้เปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
เรือ่ งที่ไม่เป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินงานของบริษัทฯ
เรือ่ งที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุม่ บุคคลใดโดยเฉพาะ
เรือ่ งที่บริษัทฯ ได้ดาเนินการแล้ว
เรือ่ งอื่นๆ ที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจาเป็ นที่ตอ้ งบรรจุเป็ นวาระ ซึง่ คณะกรรมการ
บริษัทสามารถอธิบายเหตุผลต่อผูถ้ ือหุน้ ได้อย่างเหมาะสม
เรือ่ งที่เสนอโดยผูถ้ ือหุน้ ทีม่ ีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อกาหนด
เรือ่ งที่ผถู้ ือหุน้ ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถกู ต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้
เรือ่ งที่เสนอภายหลังจากระยะเวลาที่บริษัทกาหนดให้ผถู้ ือหุน้ เสนอวาระการประชุมล่วงหน้า

ขั้นตอนการพิจารณา
ผูถ้ ือหุน้ ที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามกาหนด สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แบบเสนอวาระการประชุมเป็ น
การล่วงหน้า ได้ที่ www.easonplc.com และจัดส่งเอกสารต้นฉบับที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อม
เอกสารประกอบมายัง
เลขานุการบริษัท
บริษัท อีซนึ่ แอนด์ โค จากัด (มหาชน)
เลขที่ 312, 402/3-6 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจกั ร กรุ งเทพ 10900 โทรศัพท์ 02-941-6931
ภายในวันที่ 21 มกราคม 2565 โดยจะยึดถือวันที่ประทับตราไปรษณียากรเป็ นสาคัญ
เอกสารประกอบการเสนอวาระการประชุมเป็ นการล่วงหน้า
1. เอกสารประกอบการถือหุน้
กรณีผถู้ ือหุน้ รายเดียวเสนอวาระการประชุมเป็ นการล่วงหน้า




เป็ นบุคคลธรรมดา ให้แนบหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานออกโดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสาเนาบัตรประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (หากเป็ นชาวต่างประเทศ)
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
เป็ นนิติบคุ คล ให้แนบสาเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คล และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือสาเนา
หนังสือเดินทาง (หากเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอานาจที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอวาระการ
ประชุมเป็ นการล่วงหน้า พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

กรณีที่ผถู้ ือหุน้ หลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมเป็ นการล่วงหน้า ผูถ้ ือหุน้ รายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบ
เสนอวาระการประชุมเป็ นการล่วงหน้า ให้ครบถ้วนทัง้ 3 ข้อและลงชื่อไว้เป็ นหลักฐาน และผูถ้ ือหุน้ รายที่ 2 เป็ น
ต้นไปกรอกข้อมูลเฉพาะข้อที่ 1 ของแบบให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็ นหลักฐานทุกราย และรวบรวมแบบเสนอ
วาระการประชุมเป็ นการล่วงหน้านาส่งบริษัท
2. ข้อมูลประกอบการพิจารณา (ถ้ามี)
วาระการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม จะถูกบรรจุเป็ นวาระการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ในหนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยระบุในวาระดังกล่าวว่าเป็ นเรือ่ งเสนอโดยผูถ้ ือ
หุน้ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
วาระการประชุมที่ไม่ได้รบั การบรรจุเป็ นวาระการประชุม
บริษัทจะแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบพร้อมทัง้ ชีแ้ จงเหตุผล
ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัทที่ www.easonplc.com ภายใต้
หัวข้อ “ข้อมูลนักลงทุน > ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์” รวมทัง้ แจ้งทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ อีกครัง้ ในวันประชุม

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ล่วงหน้า
สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2565
(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว………………………...............เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท อีซน่ึ แอนด์ โค จากัด (มหาชน)
ทะเบียนหุน้ เลขที่ .......................................................รวมจานวน....................................................หุน้
อยู่บา้ นเลขที่………….ถนน……………………ตาบล/แขวง…........………….อาเภอ/เขต…….............….………
จังหวัด………………….รหัสไปรษณีย…
์ ………….หมายเลขโทรศัพท์………..........................................…
E-mail Address……….......................…………………....
(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
เรื่อง ................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
(3) โดยมีขอ้ เท็จจริงและเหตุผล เพื่อพิจารณา
ดังนี…
้ ……………………………………………………………………………..………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
ซึง่ มีเอกสารเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จานวน…………แผ่น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความใน แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้า หลักฐานการถือหุน้ และ
เอกสารประกอบเพิ่มเติมทัง้ หมด ถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็ นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็ นสาคัญ ดังนี ้

ลงชื่อ…………………................……………..ผูถ้ ือหุน้
(…....…….....…………..…...........………)
วันที่..…..เดือน….......………พ.ศ..……....
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หมายเหตุ
ผูถ้ ือหุน้ ต้องแนบเอกสารประกอบ ดังนี ้
1. หลักฐานการถือหุน้ ตามหลักเกณฑ์ในข้อ (1) ซึง่ มีรายละเอียดในแต่ละกรณี ดังนี ้
กรณีผถู้ ือหุน้ รายเดียวเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้า
 เป็ นบุคคลธรรมดา ให้แนบหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และสาเนาบัตรประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (หากเป็ นชาวต่างประเทศ) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
 เป็ นนิติบค
ุ คล ให้แนบสาเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คล และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือสาเนาหนังสือ
เดินทาง (หากเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอานาจที่ได้ลงชื่อใน แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ล่วงหน้า พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ในกรณีท่ผี ถู้ ือหุน้ หลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้า
ผูถ้ ือหุน้ รายแรกต้องกรอกข้อมูลใน แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้า ให้ครบถ้วนทัง้ (1) ถึง (3) และ
ลงชื่อไว้เป็ นหลักฐาน และผูถ้ ือหุน้ รายที่ 2 เป็ นต้นไปกรอกข้อมูลเฉพาะ (1) ของแบบให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็ น
หลักฐานทุกราย แล้วรวบรวมแบบเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้านาส่งบริษัท
2. ข้อมูล และ / หรือ เอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม (ถ้ามี)
นาส่งบริษัท ภายในวันที่ 21 มกราคม 2565 โดยจะยึดถือวันที่ประทับตราไปรษณียากรเป็ นสาคัญ

กรุ ณาส่ง
เลขานุการบริษัท บริษัท อีซน่ึ แอนด์ โค จากัด (มหาชน)
เลขที่ 312, 402/3-6 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจกั ร กรุ งเทพ 10900
(เสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้า)
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หลักเกณฑ์เรื่องการให้สทิ ธิผถู้ อื หุ้นเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทเป็ นการล่วงหน้า
สาหรับการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2565
ของบริษัท อีซึ่น แอนด์ โค จากัด (มหาชน)
(ตัง้ แต่วนั ที่ 20 ตุลาคม 2564 – 21 มกราคม 2565)
วัตถุประสงค์
บริษัท อีซนึ่ แอนด์ โค จากัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเป็ นธรรม
และเท่าเทียมกันอันเป็ นนโยบายที่สาคัญประการหนึง่ ในหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทจึงได้กาหนด
หลักเกณฑ์ในการให้สทิ ธิผถู้ ือหุน้ ในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
คุณสมบัตขิ องผู้ถอื หุน้ ที่มีสทิ ธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
 เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ที่มีสดั ส่วนการถือหุน้ ขัน้ ต่า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3.5 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่าย
และชาระเต็มมูลค่าแล้ว โดยอาจเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้
 ถือหุน้ บริษัทในสัดส่วนทีก่ าหนดต่อเนื่องกันไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน นับจากวันทีถ่ ือหุน้ จนถึงวันทีเ่ สนอชื่อ
บุคคลเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
บุคคลที่ได้รบั เสนอชื่อเป็ นกรรมการ ต้องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามดังนี ้
มีคณ
ุ สมบัตถิ กู ต้อง และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจากัด กฎหมายหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
 มีความรู ้ ความสามารถที่จะเป็ นประโยชน์แก่การดาเนินธุรกิจของบริษัทและมีประวัติการทางานทีด่ ี
 ไม่เคยถูกถอดถอนจากการเป็ นกรรมการ ผูจ้ ดั การ พนักงาน หรือผูม้ ีอานาจในการจัดการของ
หน่วยงาน
 เป็ นผูม้ ีความสนใจในกิจการของบริษัทและสามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอ ไม่กระทาการ
ใดอันมีลกั ษณะเป็ นการเข้าไปบริหารหรือจัดการใดๆ ในบริษัทในลักษณะที่มีผลบั่นทอนผลประโยชน์
ของบริษัท หรือเอือ้ ประโยชน์ให้บคุ คล หรือนิติบคุ คลใดๆ ไม่วา่ จะทาเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผูอ้ ื่น


ขั้นตอนการพิจารณา
ผูถ้ ือหุน้ ที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามกาหนด สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แบบเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ ดารง
ตาแหน่งกรรมการบริษัท ได้จาก www.easonplc.com และจัดส่งเอกสารต้นฉบับที่ได้กรอกรายละเอียดไว้
อย่างครบถ้วนแล้ว พร้อมเอกสารประกอบมายัง

เลขานุการบริษัท
บริษัท อีซน่ึ แอนด์ โค จากัด (มหาชน)
เลขที่ 312, 402/3-6 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจกั ร กรุ งเทพ 10900 โทรศัพท์ 02-941-6931
ภายในวันที่ 21 มกราคม 2565 โดยจะยึดถือวันที่ประทับตราไปรษณียากรเป็ นสาคัญ
เอกสารประกอบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริษัท
1. เอกสารประกอบการถือหุน้
กรณีผถู้ ือหุน้ รายเดียวเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ




เป็ นบุคคลธรรมดา ให้แนบหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานออกโดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสาเนาบัตรประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (หากเป็ นชาวต่างประเทศ)
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
เป็ นนิติบคุ คล ให้แนบสาเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คล และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือสาเนา
หนังสือเดินทาง (หากเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอานาจที่ได้ลงชื่อใน แบบเสนอชื่อบุคคล
เพื่อดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

กรณีที่ผถู้ ือหุน้ หลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ ผูถ้ ือหุน้ รายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท ให้ครบถ้วนทัง้ 3 ข้อและลงชื่อไว้เป็ นหลักฐาน และผูถ้ ือหุน้ รายที่ 2
เป็ นต้นไปกรอกข้อมูลเฉพาะข้อที่ 1 ของแบบให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็ นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวม แบบเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทนาส่งบริษัท
2. เอกสารการให้ความยินยอมของบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ และเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี)
3. ข้อมูลประกอบการพิจารณา (ถ้ามี)
ในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ เลขานุการบริษัทจะส่งรายชื่อดังกล่าวให้กบั คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้
พิจารณา โดยหากคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบจะบรรจุรายชื่อบุคคลดังกล่าวเข้าเป็ นวาระการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ในหนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
บุคคลทีไ่ ม่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษัทจะแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบพร้อมทัง้ ชีแ้ จงเหตุผลผ่าน
ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัทที่ www.easonplc.com ภายใต้หวั ข้อ
“ข้อมูลนักลงทุน > ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์” รวมทัง้ แจ้งต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อีกครัง้ ในวันประชุม

แบบเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัท
สำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ ประจำปี 2565
(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว…….........……........……….เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท อีซน่ึ แอนด์ โค จากัด (มหาชน)
ทะเบียนหุน้ เลขที่ .................................................................รวมจานวน........................................................หุน้
อยู่บา้ นเลขที่………….ถนน……..………………ตาบล/แขวง…........…………….อาเภอ/เขต……...............…….....
จังหวัด…………………….รหัสไปรษณีย…
์ …………….หมายเลขโทรศัพท์………........................................…
E-mail Address………..............……….………………….
(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว………………..…………...........................………........
อายุ……….….ปี เพื่อดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท อีซน่ึ แอนด์ โค จากัด (มหาชน) ซึง่ บุคคลดังกล่าว มีคณ
ุ สมบัติ
ครบถ้วนและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รบั การ
เสนอชื่อเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติการศึกษา
และประวัติการทางาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จานวนทัง้ สิน้
………..…แผ่น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความใน แบบเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษทั นี ้ หลักฐานการถือหุน้
หลักฐานการให้ความยินยอม และเอกสารประกอบการพิจารณาทัง้ หมด ถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็ นหลักฐาน
ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็ นสาคัญดังนี ้
ลงชื่อ…………………………….…..ผูถ้ ือหุน้
(……………………………..……)
วันที่………เดือน……………พ.ศ………
(3) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ……………………………............ บุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อเพื่อดารงตาแหน่ง
กรรมการบริษัทตาม (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัท
รวมทัง้ ยอมรับการปฏิบตั ิตามการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเพื่อเป็ นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็ นสาคัญ

ลงชื่อ………………......…………………บุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อ
(……………….........……….........…..)
วันที่……เดือน…............……พ.ศ……..…
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หมายเหตุ
ผูถ้ ือหุน้ ต้องแนบเอกสารประกอบ ดังนี ้
1. หลักฐานการถือหุน้ ตามหลักเกณฑ์ในข้อ (1) ซึง่ มีรายละเอียดในแต่ละกรณี ดังนี ้
กรณีผถู้ ือหุน้ รายเดียวเสนอชื่อบุคคลเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
บุคคลธรรมดา ให้แนบหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สาเนาบัตรประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (หากเป็ นชาวต่างประเทศ) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
นิติบุคคล ให้แนบสาเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คล และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือสาเนาหนังสือเดินทาง (หาก
เป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอานาจที่ได้ลงชื่อใน แบบเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษทั พร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง
ในกรณีท่ผี ถู้ ือหุน้ หลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
ผูถ้ ือหุน้ รายแรกต้องกรอกข้อมูลใน แบบเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษทั ให้ครบถ้วนทัง้ (1) ถึง (3) และ
ลงชื่อไว้เป็ นหลักฐาน และผูถ้ ือหุน้ รายที่ 2 เป็ นต้นไปกรอกข้อมูลเฉพาะ (1) ของแบบให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็ น
หลักฐานทุกราย แล้วรวบรวม แบบเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษทั นาส่งบริษัท
2. เอกสารการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อ และเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี)
3. ข้อมูลประกอบการพิจารณา (ถ้ามี)
นาส่งบริษัท ภายในวันที่ 21 มกราคม 2565 โดยจะยึดถือวันที่ประทับตราไปรษณียากรเป็ นสาคัญ

กรุ ณาส่ง
เลขานุการบริษัท บริษัท อีซน่ึ แอนด์ โค จากัด (มหาชน)
เลขที่ 312, 402/3-6 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจกั ร กรุ งเทพ 10900 โทรศัพท์ 02-941-6931
(เสนอชื่อบุคคลเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท)
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