
 

บรษิทั เอริธ์ เทค็ เอนไวรอน เมนท ์จํากดั (มหาชน) 

หน้า 1 จาก 7 

 

 

หลกัเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม 

เป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2566 
 

 

1. วตัถปุระสงค ์

  บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ตระหนักถึงสทิธิและ

ความเท่าเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้ ตามหลกัการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ีบรษิทัฯ จงึเปิดโอกาสใหส้ทิธแิละไดกํ้าหนด

หลักเกณฑ์แก่ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการเสนอเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ  

เพื่อพจิารณาบรรจุเป็นระเบยีบวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2566 โดยมหีลกัเกณฑแ์ละแนวปฏบิตัิ

ดงันี้  

 

2. คณุสมบติัของผู้ถือหุ้น 
 

  ผูถ้อืหุน้รายเดยีวหรอืหลายราย ซึง่ถอืหุน้และมสีทิธอิอกเสยีงรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 

ของจาํนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ 

  

3.  การเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจาํปี 

         เรือ่งทีจ่ะไม่บรรจุเป็นระเบยีบวาระการประชุม 

1. เรื่องทีข่ดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบยีบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรอื 

หน่วยงานทีกํ่ากบัดูแลบรษิทัฯ หรอืไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์และขอ้บงัคบับรษิทัฯ  มตทิีป่ระชุมผู้

ถอืหุน้ และหลกัการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ี       

2. เรื่องทีเ่ป็นไปเพือ่ผลประโยชน์ของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ 

3. เรื่องทีเ่ป็นอํานาจการบรหิารจดัการของคณะกรรมการบรษิทัฯ เวน้แต่เป็นกรณีทีก่่อใหเ้กดิความ 

เสยีหายอย่างมนีัยสาํคญัต่อผูถ้อืหุน้โดยรวม 

4. เรื่องทีบ่รษิทัฯ ไดด้าํเนินการแลว้ 

5. เรื่องทีอ่ยู่นอกเหนืออํานาจทีบ่รษิทัฯ จะดาํเนินการได ้

6.  เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2.2 หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูล             

ไม่ครบถว้น ไม่ถูกตอ้ง หรอืไม่สามารถตดิต่อได ้ 

7.  เรื่องทีผู่ถ้อืหุน้ให้ขอ้มูลไม่ครบถ้วน หรอืไม่ถูกต้อง หรอืไม่สามารถติดต่อได ้หรอืเสนอมาไม่ทนั

ภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด 

8.  เรื่องอื่นๆ ทีค่ณะกรรมการบรษิทั พจิารณาแลว้ว่าไม่มคีวามจาํเป็นทีต่อ้งบรรจุเป็นวาระ 

 

4 .ขัน้ตอน / วิธีการพิจารณา 

4.1  ผู้ถือหุ้นที่มคุีณสมบตัิครบถ้วน สามารถดาวน์โหลดแบบเสนอวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น

ล่วงหน้าได้จากเว็บไซต์บริษัทฯ ที่   www.etcenvi.com และนําส่งแบบฟอร์มพร้อมเอกสารประกอบ 

ไปยงัทีอ่ยู่ ดงันี้ 
 

 

 

 

http://www.etcenvi.com/
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คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

หรอื เลขานุการบรษิทั 

บรษิทั เอริธ์ เทค็ เอนไวรอนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

เลขที ่88,88/1  หมทูี ่1  ตําบลบา้นธาตุ  อําเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบรุ ี18110 
 

และจัดส่งต้นฉบับเอกสารและหลักฐานต่างๆ  ที่ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อประกอบการ

พจิารณาถงึ 30 พฤศจกิายน พ.ศ.2565 โดยยดึถอืวนัทีป่ระทบัตราไปรษณียเ์ป็นสาํคญั 
  

 หากท่านมขีอ้สงสยัประการใด สามารถตดิต่อสอบถามไดท้ี ่เลขานุการบรษิทั โทรศพัท์ 036-200-294-5  

โทรสาร 036-200-295 
 

 4.2 กรณีเลขานุการบรษิทั พบว่า ขอ้มูลหรอืเอกสารที่ได้รบัไม่ถูกต้อง หรอืไม่ครบถ้วน เลขานุการ

บรษิทั  จะแจ้งกลบัไปยงัผูถ้ือหุ้นภายใน 7 วนัทําการหลงัจากวนัทีไ่ดร้บัเอกสาร และหากผู้ถือหุ้นมไิด้แก้ไข

ขอ้มลูหรอืเอกสารใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาทีเ่ลขานุการบรษิทักําหนดแจง้ไปยงัผูถ้อืหุน้ เลขานุการบรษิทัขอ

สงวนสทิธทิีจ่ะนําขอ้เสนอของผูถ้อืหุน้เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

  4.3 เรื่องทีค่ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้เหน็ว่าเหมาะสม จะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญั

ผู้ถือหุ้นประจําปีในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุในวาระดังกล่าวว่าเป็นเรื่องเสนอโดยผู้ถือหุ้น  

พรอ้มความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั 

  4.4 เรื่องทีค่ณะกรรมการบรษิทั ไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม คณะกรรมการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุ้นทราบ 

พรอ้มทัง้ชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทางตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้แจง้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอกีครัง้ใน 

วนัประชุม 
 

 คณะกรรมการบริษัท  จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของเรือ่งทีเ่สนอโดยผู้ถือหุ้น  

ทัง้น้ี คาํวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษทั ถือเป็นทีสุ่ด  

 

5. เอกสารหลกัฐาน 

    ผูถ้อืหุน้จะตอ้งจดัสง่เอกสารหลกัฐานดงัต่อไปนี้ เพือ่ประกอบการพจิารณา 

    5.1  เอกสารหลกัฐานการถือหุ้น ไดแ้ก่ สาํเนาใบหุน้พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง หนังสอืรบัรอง 

             จากบรษิทัหลกัทรพัย ์หรอืเอกสารหลกัฐานจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอื  

             บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
 

  5.2  เอกสารหลกัฐานของผูถ้ือหุ้นทุกราย  กรณีทีร่วมกนัเสนอเรือ่ง ได้แก่ 

   (1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา  : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง  

                (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พรอ้มลงนามรบัรองความถูกตอ้ง 

 (2) กรณีผูถ้อืหุน้เป็นนิตบิุคคล  :  สาํเนาหนังสอืรบัรองนิตบิุคคล และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 

     หรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้อํีานาจลงนามทีไ่ดล้งลายมอืชื่อ 

     พรอ้มลงนามรบัรองความถูกตอ้ง 
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 5.3  เอกสารประกอบการเสนอระเบียบวาระประชุม 

               (1) แบบฟอรม์การใชส้ทิธเิสนอเรื่องเพือ่บรรจุเป็นระเบยีบวาระการประชุม ในการประชุมสามญั 

   ผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2566 
 

            กรณีผูถ้อืหุน้หลายรายรวมกนัเสนอระเบยีบวาระการประชมุ  ผูถ้อืหุน้ทุกรายตอ้งกรอก 

      รายละเอยีด และลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐานแลว้รวบรวมเป็นชดุเดยีวกนั  โดยแยกหนึ่งแบบฟอรม์ 

   ต่อการเสนอหนึ่งระเบยีบวาระ 
 

  ในการนี้  ให้ระบุชื่อผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งในกลุ่มเพื่อเป็นตวัแทนผูร้บัการติดต่อแทนผู้ถือหุ้น 

  ร่วมกนัทุกราย  และให้ถือว่าการที่บรษิทัฯ ติดต่อกบัผู้ถือหุ้นที่เป็นตวัแทนที่ได้รบัมอบหมาย 

  นัน้เป็นการตดิต่อกบัผูถ้อืหุน้ทุกรายทีล่งลายมอืชื่อ 
 

 (2) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพจิารณาของคณะกรรมการบรษิัท (ถ้ามี) 

                 พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

 

6. ระยะเวลาในการย่ืนเร่ือง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อเสนอดังกล่าวข้างต้นได้ นับตัง้แต่ 

วนัที ่1 พฤศจกิายน พ.ศ.2565 ถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน พ.ศ.2565 

 

------------------------------------------------------- 
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หลกัเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอช่ือบุคคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้ 

เป็นกรรมการบริษทัเป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2566 
 

 

1. วตัถปุระสงค ์

  บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ตระหนักถึงสทิธิและ

ความเท่าเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้ ตามหลกัการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ีบรษิทัฯ จงึเปิดโอกาสใหส้ทิธแิละไดกํ้าหนด

หลกัเกณฑ์แก่ ผูถ้ือหุน้ของบรษิทัฯ ในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการบรษิทัเป็นการล่วงหน้า

สาํหรบัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2566 โดยมหีลกัเกณฑแ์ละแนวปฏบิตัดิงันี้  

 

2. คณุสมบติัของผู้ถือหุ้น 
 

  ผูถ้อืหุน้รายเดยีวหรอืหลายราย ซึง่ถอืหุน้และมสีทิธอิอกเสยีงรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 

ของจาํนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั 

 

3.  การเสนอช่ือบุคคลเพื่อดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ 

    3.1  คณุสมบติัของกรรมการบริษทัฯ  

           ผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ขา้รบัการพจิารณาดาํรงตําแหน่งกรรมการบรษิทัฯ ตอ้งมคุีณสมบตัดิงันี้ 

(1) มคุีณสมบตัคิรบถว้นและไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามหลกัเกณฑข์อง 

-  พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั 

-  พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

-  สาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

-  คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน 

-  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

-  ขอ้บงัคบับรษิทัฯ 

(2) มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์และ    

เหมาะสมกบัลกัษณะธุรกจิของบรษิทัฯ  

(3) มคีวามทุ่มเทและสามารถอุทศิเวลาอย่างเตม็ทีใ่นการปฏบิตัหิน้าทีต่ามความรบัผดิชอบ 

(4) เป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจกรรมอันมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการ

แขง่ขนักบักจิการของบรษิทัฯ ไม่ว่าจะเป็นทาํเพื่อประโยชน์ตน หรอืประโยชน์ผูอ้ื่น 
 

 3.2  คณุสมบติัของกรรมการอิสระ 

 ผูท้ีม่คุีณสมบตัเิป็นกรรมการอสิระ จะตอ้งมคุีณสมบตัเิป็นไปตามหลกัเกณฑน์ิยามคุณสมบตัิ

กรรมการอสิระ ทีบ่รษิทัฯ กําหนด 
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4.  ขัน้ตอน / วิธีการพิจารณา 

4.1  ผู้ถือหุ้นที่มคุีณสมบตัิครบถ้วน สามารถดาวน์โหลดแบบเสนอวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น

ล่วงหน้า ได้จากเว็บไซต์บริษัทที่   www.etcenvi.com และนําส่งแบบฟอร์มพร้อมเอกสารประกอบ 

ไปยงัทีอ่ยู่ ดงันี้ 
 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

หรอื เลขานุการบรษิทั 

บรษิทั เอริธ์ เทค็ เอนไวรอนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

เลขที ่88,88/1  หมทูี ่1  ตําบลบา้นธาตุ  อําเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบรุ ี18110 
 

และจัดส่งต้นฉบับเอกสารและหลักฐานต่างๆ  ที่ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อประกอบการ

พจิารณา  ภายในวนัที ่30 พฤศจกิายน พ.ศ.2565 โดยยดึถอืวนัทีป่ระทบัตราไปรษณียเ์ป็นสาํคญั 
  

 หากท่านมขีอ้สงสยัประการใด  สามารถตดิต่อสอบถามไดท้ี ่เลขานุการบรษิทั โทรศพัท์ 036-200-294-5  

โทรสาร 036-200-295 

 4.2 กรณีเลขานุการบรษิทั พบว่า ขอ้มูลหรอืเอกสารที่ได้รบัไม่ถูกต้อง หรอืไม่ครบถ้วน เลขานุการ

บรษิัทจะแจ้งกลบัไปยงัผู้ถือหุ้นภายใน 7 วนัทําการหลงัจากวนัที่ได้รบัเอกสาร และหากผู้ถือหุ้นมิได้แก้ไข

ขอ้มลูหรอืเอกสารใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาทีเ่ลขานุการบรษิทักําหนดแจง้ไปยงัผูถ้อืหุน้ เลขานุการบรษิทัขอ

สงวนสทิธทิีจ่ะนําขอ้เสนอของผูถ้อืหุน้เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 4.3 เลขานุการบริษัทจะส่งรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดให้กับคณะกรรมการสรรหา                

และพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาก่อน หลังจากนั ้นจะได้ นํ าเสนอคณะกรรมการบริษัท                       

โดยหากคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ จึงจะบรรจุรายชื่อบุคคลดังกล่าวในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจาํปีในหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั 

  4.4 บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัท จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมทัง้ชี้แจง

เหตุผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และเวบ็ไซต์ของบรษิทัที่ www.etcenvi.com รวมทัง้

แจง้ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อกีครัง้ในวนัประชุม 
  

 คณะกรรมการบริษัท  จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของเรือ่งทีเ่สนอโดยผู้ถือหุ้น ทัง้น้ี               

คาํวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษทั ถือเป็นทีสุ่ด   

 

5. เอกสารหลกัฐาน 

    ผูถ้อืหุน้จะตอ้งจดัสง่เอกสารหลกัฐานดงัต่อไปนี้ เพื่อประกอบการพจิารณา 

    5.1  เอกสารหลกัฐานการถือหุ้น ไดแ้ก่ สาํเนาใบหุน้พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง หนังสอืรบัรอง 

             จากบรษิทัหลกัทรพัย ์หรอืเอกสารหลกัฐานจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอื  

             บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 5.2  เอกสารหลกัฐานของผู้ถือหุ้นทุกราย  กรณีทีร่วมกนัเสนอเรือ่ง ได้แก่ 

   (1) กรณีผูถ้อืหุน้เป็นบุคคลธรรมดา : สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรอืหนังสอืเดนิทาง  

                (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พรอ้มลงนามรบัรองความถูกต้อง 

 

 

http://www.etcenvi.com/
http://www.etcenvi.com/
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(2)  กรณีผูถ้อืหุน้เป็นนิตบิุคคล : สาํเนาหนังสอืรบัรองนิตบิคุคล และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 

    หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอํานาจลงนามที่ได้ลง 

 ลายมอืชื่อพรอ้มลงนามรบัรองความถูกตอ้ง 
 

 5.3  เอกสารประกอบการเสนอชือ่บุคคลเพือ่เข้ารบัการพิจารณาดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 

         (1)   แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท  

  ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2566 

 กรณีผูถ้อืหุน้หลายรายรวมกนัเสนอชือ่บคุคลเพื่อเป็นกรรมการ  ผูถ้อืหุน้ทุกรายตอ้งกรอกรายละเอยีด

และลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐานแลว้รวบรวมเป็นชุดเดยีวกนั  โดยแยกหนึ่งแบบฟอรม์ต่อการเสนอชื่อ

กรรมการหนึ่งคน 
 

  ในการนี้  ให้ระบุชื่อผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งในกลุ่มเพื่อเป็นตวัแทนผู้รบัการติดต่อแทนผู้ถือหุ้น 

ร่วมกนัทุกราย  และใหถ้อืว่าการทีบ่รษิทัฯ ตดิต่อกบัผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นตวัแทนทีไ่ดร้บัมอบหมายนัน้ 

เป็นการตดิต่อกบัผูถ้อืหุน้ทุกรายทีล่งลายมอืชือ่ 

     (2)  แบบขอ้มลูของบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ซึง่ตอ้งลงนามรบัรองโดยบุคคลทีไ่ดร้บั 

               การเสนอชื่อ 

      (3)  เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งพรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกต้องโดยบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการ  

               ไดแ้ก่  หลกัฐานการศกึษา  ประวตักิารทาํงาน / การฝึกอบรม หลกัฐานการถอืหุน้ในบรษิทัฯ 

 (4)  เอกสารประกอบเพิม่เตมิทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการพจิารณาของคณะกรรมการ (ถา้ม)ี 

               พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

 

6.  ระยะเวลาในการย่ืนเร่ือง  บรษิทัฯ เปิดโอกาสใหผู้้ถอืหุน้ส่งขอ้เสนอดงักล่าวขา้งต้นได ้นับตัง้แต่วนัที ่1 

พฤศจกิายน พ.ศ.2565 ถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน พ.ศ.2565 

 

------------------------------------------------------- 
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การส่งคาํถามเก่ียวกบับริษทัฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 

 

คณุสมบติัของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิส่งคาํถามเก่ียวกบับริษทัล่วงหน้าก่อนการประชุม 

  เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมและ

ออกเสยีงคะแนนในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี และปรากฏชื่อเป็นผูถ้อืหุน้อยู่ในวนัทีบ่รษิทัฯ กําหนด

รายชื่อ ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 

เน้ือหาของคาํถาม 

 ตอ้งเกีย่วขอ้งกบัวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี ซึง่มวีาระหลกั ดงันี้ 

1. พจิารณารบัรองรายงานการประชุมของคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัผลการดาํเนินงาน 

 ของบรษิทัฯ ประจาํปี 

2. อนุมตังิบการเงนิประจาํปี 

3. อนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลประจาํปี (ถา้ม)ี 

4. จดัสรรกําไรสุทธปิระจาํปีเป็นเงนิทุนสาํรองตามกฎหมาย (ถ้าม)ี 

5. พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกําหนดจาํนวนเงนิค่าสอบบญัชปีระจาํปี 

6. พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่พน้จากตําแหน่งตามวาระ และกําหนด

 ค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 
 

 เป็นขอ้มลูอื่นทีม่คีวามเกีย่วกบับรษิทัฯ 

 

ขัน้ตอนการพิจารณาของบริษทัฯ 

 ผูถ้ือหุ้นมคุีณสมบตัิครบถ้วนตามที่บรษิทัฯ กําหนดขา้งต้นและสามารถส่งคําถามล่วงหน้าก่อนการ

ประชุมผู้ถอืหุ้นประจําปีต่อบรษิทัฯ โดยใช้หนังสอืส่งคําถามเกี่ยวกบับรษิทัฯ ล่วงหน้า ตามเอกสาร

ท้ายนี้  โดยส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) มาที่เลขานุการบริษัท ที่ E-mail  ananya.n@e-

tech.co.th  หรอืโทรสารที ่036-200-295 โดยผูถ้อืหุน้ต้องจดัส่งเอกสารดงักล่าวมายงับรษิทัฯ ภายใน

วนัที ่31  มนีาคม พ.ศ.2566 
 

 เลขานุการบรษิทัจะเป็นผูพ้จิารณาในเบือ้งตน้ เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัหรอืฝ่ายบรหิาร 

ในการเตรยีมชีแ้จงในวนัประชมุผูถ้อืหุน้ 
 

------------------------------------------------------- 
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