หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเรื่อง
การให้ สทิ ธิแก่ ผ้ ถู อื หุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมผู้ถอื หุ้น
และเสนอชื่อผู้ท่ มี ีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้ รับการแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการล่ วงหน้ า
สาหรับการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นที่จะจัดขึน้ ในปี 2558
บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัท”) มีนโยบำยที่จะดำเนินกำรประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไปตำม
กฎหมำยและแนวทำงกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่กำหนดโดยหน่วยงำนกำกับดูแลที่เกี่ยวข้ อง โดยคำนึงถึงกำรปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือ
หุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกันโดยเฉพำะผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย
มำตรกำรหนึง่ คือกำรให้ สทิ ธิแก่ ผ้ ถู ือหุ้นในกำรเสนอวำระกำร
ประชุมผู้ถือหุ้นและกำรเสนอแต่งตังกรรมกำรรำยใหม่
้
เป็ นกำรล่วงหน้ ำ โดยระเบียบกำรที่กำหนดขึ ้นนี ้เป็ นกำรให้ สทิ ธิแก่ผ้ ู
ถือหุ้นนอกเหนือจำกสิทธิที่ผ้ ถู ือหุ้นมีอยูต่ ำมข้ อบังคับของบริษัท และตำมบัญญัติกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง
(1) คุณสมบัติของผู้ถอื หุ้นที่มสี ิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะ
ได้ รับการแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการล่ วงหน้ าก่ อนการประชุม
1. เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทคนหนึง่ หรือหลำยคนรวมกันไม่ตำ่ กว่ำร้ อยละ 0.50 ของจำนวนสิทธิออกเสียง
ทังหมดของบริ
้
ษัทมีสทิ ธิทจี่ ะเสนอเรื่ องได้ (ปั จจุบนั บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียน ซึง่ เป็ นหุ้นสำมัญที่มสี ทิ ธิ
ออกเสียงทังหมดจ
้
ำนวน 520.00 ล้ ำนหุ้น ดังนันสั
้ ดส่วนกำรถือหุ้นขันต
้ ่ำร้ อยละ 0.50 ของจำนวนสิทธิ
ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท จึงเท่ำกับ 2.6 ล้ ำนหุ้น
2. ถือหุ้นของบริ ษัทอยูใ่ นวันที่เสนอเพิ่มวำระกำรประชุม และ/หรื อวันที่เสนอชื่อผู้มีคณ
ุ สมบัติเหมำะสมที่
จะได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรล่วงหน้ ำ
(2) รายละเอียดข้ อมูลที่ผ้ ถู อื หุ้นจะเสนอ
1. ชื่อ ที่อยูแ่ ละเบอร์ โทรศัพท์ ที่ติดต่อได้ ของผู้ถือหุ้นที่เสนอ
2. จำนวนหุ้นทีถ่ ือครองต้ องไม่ต่ำกว่ำที่กำหนดไว้ เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเสนอ
3. วัตถุประสงค์ของกำรเสนอเพื่อให้ ทรำบว่ำผู้ถือหุ้นต้ องกำรให้ บรรจุเป็ นวำระเพื่อพิจำรณำ
หรื อเพื่อ
อนุมตั ิ เป็ นต้ น
4. รำยละเอียดเกี่ยวกับเรื่ องที่เสนอโดยจะต้ องชี ้แจงข้ อเท็จจริ ง เหตุผล ควำมจำเป็ น ควำมเหมำะสมและ
ประเด็นที่ต้องกำรให้ พิจำรณำ
(3) กรณีเสนอให้ แต่ งตัง้ กรรมการรายใหม่ ต้ องมีข้อมูลอย่ างน้ อยดังนี ้
1. ประวัติหรื อข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอให้ แต่งตังเป็
้ นกรรมกำร
(1.1) ข้ อมูลเบื ้องต้ น เช่น ชื่อ อำยุ สัญชำติ ประสบกำรณ์กำรทำงำน ประวัติกำรศึกษำ กำรถือหุ้น
ในบริ ษัท กำรทำงำนด้ ำนสังคม (ถ้ ำมี) เป็ นต้ น พร้ อมกับเอกสำรหลักฐำน ได้ แก่ สำเนำบัตร
ประชำชน พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง และหลักฐำนกำรศึกษำ ประกอบด้ วย
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(1.2)

(1.3)
(1.4)
(1.5)

กำรดำรงตำแหน่งในกิจกำรที่แข่งขันกับกิจกำรของบริ ษัท หรื อกิจกำรที่มธี ุรกิจเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัท อย่ำงมีนยั สำคัญ (ถ้ ำมี) เช่น ควำมสัมพันธ์ด้ำนกำรเป็ นลูกค้ ำ ผู้จำหน่ำย
วัตถุดิบ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้เพื่อให้ ทรำบว่ำบุคคลดังกล่ำวอำจจะมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์กบั
กำรเป็ นกรรมกำรบริษัทหรื อไม่ฃ
ประเภทของกรรมกำรที่จะเสนอให้ แต่งตัง้ เช่น เสนอเพื่อแต่งตังเพื
้ ่อเป็ นกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ เป็ นต้ น
หนังสือยินยอมจำกบุคคลที่เสนอให้ แต่งตังเป็
้ นกรรมกำร
ในกรณีที่เสนอแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรอิสระจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี ้ (เป็ นไปตำม
รำยละเอียดที่ปรำกฎในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่ อง กำรขอ
อนุญำตและกำรอนุญำตให้ เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่)
1.5.1 ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึง่ ของจำนวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัท
ใหญ่ บริ ษัทย่อย บริษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง ทังนี
้ ้ให้ นบั รวมกำร
ถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของบุคคลที่เสนอแต่งตังรำยนั
้
น้ ๆ ด้ วย
1.5.2 ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมกำรที่มีสว่ นร่วมบริ หำรงำน ลูกจ้ ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่
ได้ รับเงินเดือนประจำหรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท บริษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรื อนิติบคุ คลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง เว้ นแต่
จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำสองปี ก่อนได้ รับกำรแต่งตัง้
1.5.3 ไม่เป็ นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต
หรื อโดยกำรจดทะเบียนตำม
กฎหมำย ในลักษณะที่เป็ นบิดำ มำรดำ คูส่ มรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรส
ของบุตร ของผู้บริ หำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท หรื อ บุคคล
ที่จะได้ รับกำรเสนอให้ เป็ นผู้บริ หำรหรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท หรื อบริ ษัท
ย่อย
1.5.4 ไม่มีหรื อเคยมีควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม
หรื อนิติบคุ คลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง
ในลักษณะที่อำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้
วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน
รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
กรรมกำรซึง่ ไม่ใช่กรรมกำรอิสระ หรื อผู้บริ หำร ของผู้มีควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจกับ
บริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง เว้ น
แต่ จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำสองปี ก่อนได้ รับกำร
แต่งตัง้
1.5.5 ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วมหรื อ
นิติบคุ คลที่อำจมีควำมขัดแย้ งและไม่เป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
กรรมกำรซึง่ ไม่ใช่
กรรมกำรอิสระ ผู้บริ หำร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั กำรของสำนักงำนสอบบัญชีซงึ่ มีผ้ สู อบ
บัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อำจมีควำม
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ขัดแย้ งสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้น จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ
สองปี ก่อนได้ รับกำรแต่งตัง้
1.5.6 ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ กำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงกำรให้ บริ กำรเป็ นที่
ปรึกษำกฎหมำยหรื อ ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึง่ ได้ รับค่ำบริกำรเกินกว่ำสองล้ ำน
บำทต่อปี จำกบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ ง ทังนี
้ ้ในกรณีที่ผ้ ใู ห้ บริ กำรทำงวิชำชีพเป็ นนิติบคุ คล ให้ รวมถึงกำร
เป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรซึง่ ไม่ใช่กรรมกำรอิสระ ผู้บริ หำร หรื อหุ้นส่วน
ผู้จดั กำร ของผู้ให้ บริ กำรทำงวิชำชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะ
ดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำสองปี ก่อนวันที่ได้ รับกำรแต่งตัง้
1.5.7 ไม่เป็ นตัวแทนของกรรมกำรของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษัท
1.5.8 ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันทีม่ นี ยั กับบริ ษัท
หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ ำงหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมกำรที่มีสว่ นร่วมบริ หำรงำน
ลูกจ้ ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจำ หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละหนึง่ ของ
จำนวนหุ้นทีม่ ีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึง่ ประกอบกิจกำรที่มีสภำพ
อย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริ ษัท
1.5.9 ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทำให้ ไม่สำมำรถให้ ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกี่ยวกับกำร
ดำเนินงำนของบริ ษัท
(1.6) ในกรณีที่เสนอแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรตรวจสอบจะต้ องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั ต่อไปนี ้
1.6.1 ต้ องมีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมกำรอิสระตำมข้ อ (1.5)
1.6.2 ต้ องไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้ รับมอบหมำยให้ ตดั สินใจในกำรดำเนินกิจกำรของบริ ษัท
บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท และ
1.6.3 ไม่เป็ นกรรมกำรของบริษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทย่อยลำดับเดียวกัน
เฉพำะที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
1.6.4 มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถทำหน้ ำที่ในฐำนะกรรมกำร
ตรวจสอบได้ ตำมทีก่ ำหนดไว้ ในประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ำ ด้ วย
คุณสมบัติและขอบเขตกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
2. บุคคลที่ถกู เสนอชื่อต้ องไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำม พ.ร.บ.มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 พ.ร.บ.หลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
(4) ช่ องทางในการเสนอเรื่อง
1. ผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตำมที่บริ ษัทกำหนดข้ ำงต้ นจะต้ องเสนอเรื่ อง (ต้ นฉบับ) เป็ นลำยลักษณ์
อักษรส่งทำงไปรษณีย์ มำยังฝ่ ำยเลขำนุกำรบริ ษัท ภำยในวันที่ 31 ธันวำคม 2557 หรื อ
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2. ส่งผ่ำนทำงโทรสำรหรื ออีเมล์แอดเดรส เพื่อแจ้ งในเบื ้องต้ น แล้ วจำกนันจึ
้ งจัดทำเป็ นหนังสือฉบับจริ ง
(Hard copy) ส่งถึงฝ่ ำยเลขำนุกำรบริ ษัท ภำยในวันที่ 31 ธันวำคม 2557 เพื่อนำเสนอคณะกรรมกำร
บริ ษัท พิจำรณำบรรจุเป็ นวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
พร้ อมกับแนบเอกสาร ได้ แก่
- ผู้ถือหุ้นต้ องแนบหลักฐำนแสดงตน เช่น สำเนำบัตรประชำชน พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำ
ถูกต้ อง
- หลักฐำนกำรถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจำกบริ ษัทหลักทรัพย์ หลักฐำนอื่นจำกตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอกสำรประกอบต่ำง ๆ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
โดยส่ งมาที่ : นำงสำวสำริ สำ ทองกิตติกลุ
ผู้ช่วยเลขำนุกำรบริ ษัท
บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)
25/28 หมู่ 12 ตำบลบึงคำพร้ อย อำเภอลำลูกกำ
จังหวัดปทุมธำนี 12150
e-mail : sarisa@eastcoast.co.th
โทรศัพท์ (66) 02 152 7301 ต่อ 212
โทรสำร (66) 02 152 7305
(5) ช่ วงเวลาที่เปิ ดรับเรื่องจากผู้ถอื หุ้น
ตังแต่
้ วนั ที่ 3 ตุลำคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2557
(6) หลักเกณฑ์ ท่ ีคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาเพื่อเพิ่มวาระการประชุม มีรายละเอียด ดังนี ้
1. เรื่ องที่สำมำรถเสนอเพิ่มวำระกำรประชุม
(1.1) เรื่ องที่ไม่ขดั ต่อกฎหมำย ข้ อบังคับ ประกำศ กฎ และระเบียบต่ำง ๆ ของหน่วยงำนรำชกำรหรื อ
หน่วยงำนที่กำกับดูแลบริ ษัท
(1.2) เรื่ องที่จะก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้นโดยรวม
(1.3) เรื่ องที่เสนอเพื่อพัฒนำกำรบริ หำรจัดกำรภำยในองค์กร
2. เรื่ องที่ไม่สำมำรถเสนอเพิ่มวำระกำรประชุม
(2.1) เรื่ องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นทีม่ ีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วนตำมที่บริ ษัทกำหนดไว้ ข้ำงต้ น
(2.2) เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออำนำจที่บริษัท หรื อคณะกรรมกำรบริษัทจะดำเนินกำรได้
(2.3) เรื่ องที่เกี่ยวกับกำรดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
และข้ อเท็จจริงที่กล่ำวอ้ ำงของผู้ถือหุ้นไม่ได้
แสดงให้ เห็นถึงเหตุอนั ควรสงสัยเกี่ยวกับควำมไม่ปกติของเรื่ องดังกล่ำว
(2.4) เรื่ องผู้ถือหุ้นได้ เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำในรอบ 12 เดือนที่ผำ่ นมำ และเรื่ อง
ดังกล่ำวได้ รับมติสนับสนุนด้ วยคะแนนเสียงที่น้อยกว่ำร้ อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียง
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ทังหมดของบริ
้
ษัท โดยที่ข้อเท็จจริ งยังไม่ได้ เปลีย่ นแปลงอย่ำงมีนยั สำคัญจำกที่เสนอในครัง้
ก่อน
(2.5) เรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอโดยไม่มีข้อมูลรำยละเอียดเพียงพอหรื อไม่เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่บริ ษัท
กำหนดข้ ำงต้ น
(2.6) เรื่ องอื่นที่คณะกรรมกำรบริ ษัท พิจำรณำแล้ วเห็นว่ำไม่มีควำมจำเป็ นที่จะต้ องบรรลุเป็ นวำระ
(ซึง่ คณะกรรมกำรบริษัท จะชี ้แจงเหตุผลและอธิบำยให้ ผ้ ถู ือหุ้นเข้ ำใจต่อไป)
(7) การดาเนินงานของคณะกรรมการบริษัทหลังจากรับเรื่องจากผู้ถอื หุ้น
1. กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอ
จะนำเรื่ องจำกผู้ถือหุ้นเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท พิจำรณำในกำรประชุมครัง้ ถัดไปหลังจำกปิ ดรับ
เรื่ องแล้ ว ซึง่ จะกำหนดให้ มกี ำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ภำยในไม่เกินเดือนกุมภำพันธ์ 2558
2. กำรบรรจุเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเป็ นวำระกำรประชุมเพิ่มเติม
2.1 เรื่ องที่คณะกรรมกำรบริ ษัท พิจำรณำแล้ วเหมำะสมและควรบรรจุเป็ นวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้น
ซึง่ จะแจ้ งในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมกำรบริ ษัท จะให้ ควำมเห็นในวำระ
ดังกล่ำวว่ำเป็ นเรื่ องทีเ่ สนอโดยผู้ถือหุ้น
2.2 เรื่ องที่คณะกรรมกำรบริ ษัท ไม่บรรจุเป็ นวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้น จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทรำบ
พร้ อมเหตุผลผ่ำน Website ของบริ ษัท และจะแจ้ งเป็ นเรื่ องเพื่อทรำบในกำรประชุมผู้ถือหุ้นใน
ครัง้ นัน้
2.3 ในกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ ำงมำกของจำนวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ที่มำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงเห็นชอบให้ มกี ำรบรรจุเรื่ องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นเข้ ำเป็ นวำระ
กำรประชุมของผู้ถือหุ้นแล้ ว คณะกรรมกำรบริษัทจะบรรจุเรื่ องดังกล่ำวเป็ นวำระกำรประชุมผู้
ถือหุ้นที่จะจัดให้ มขี ึ ้นในครัง้ ถัดไป
3. กำรเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมำะสมที่จะได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรล่วงหน้ ำก่อนกำร
ประชุม
3.1 ในกรณีที่ผำ่ นควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท บริ ษัทจะเสนอเป็ นวำระกำร
ประชุมเพื่อพิจำรณำอนุมตั ใิ นกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ต่อไป กรณีกำรเสนอ
ชื่อบุคคลใดที่ไม่ผำ่ นควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท บริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นทรำบเป็ นหนังสือต่อไป
(8) การส่ งคาถามล่ วงหน้ าก่ อนการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2558
คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิสง่ คำถำมล่วงหน้ ำก่อนกำรประชุม
เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัททีม่ ีสทิ ธิเข้ ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2558 ซึง่ ปรำกฎเป็ นผู้ถือหุ้นอยูใ่ นวันที่บริษัทกำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record
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Date) และวันที่ให้ รวบรวมรำยชื่อตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้นก่อนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี
เนื ้อหำของคำถำม
ต้ องเกี่ยวข้ องกับวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึง่ มีวำระที่สำคัญ ดังนี ้
- พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับผลกำรดำเนินงำน
ประจำปี 2557
- อนุมตั ิงบกำรเงิน ประจำปี 2557 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
- พิจำรณำจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2557 เป็ นเงินทุนสำรองตำมกฎหมำย
- พิจำรณำแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่ำสอบบัญชีประจำปี 2558
- พิจำรณำเลือกตังกรรมกำรแทนกรรมกำรซึ
้
ง่ พ้ นจำกตำแหน่งตำมวำระ
และกำหนด
ค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2558
ขันตอนกำรพิ
้
จำรณำของบริษัท
- ผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตำมที่บริ ษัทกำหนดข้ ำงต้ น สำมำรถส่งคำถำมล่วงหน้ ำต่อบริษัท
เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรส่งทำงไปรษณีย์ หรื ออีเมล์แอดเดรส มำยังฝ่ ำยเลขำนุกำรบริ ษัท ภำยใน
วันที่ 31 ธันวำคม 2557
โดยส่ งมาที่ : นำงสำวสำริ สำ ทองกิตติกลุ
ผู้ช่วยเลขำนุกำรบริ ษัท
บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)
25/28 หมู่ 12 ตำบลบึงคำพร้ อย อำเภอลำลูกกำ
จังหวัดปทุมธำนี 12150
e-mail : sarisa@eastcoast.co.th
โทรศัพท์ (66) 02 152 7301 ต่อ 212
โทรสำร (66) 02 152 7305
- ฝ่ ำยเลขำนุกำรบริษัทจะเป็ นผู้พจิ ำรณำ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท หรื อฝ่ ำยบริ หำร
เพื่อเตรี ยมชี ้แจงคำตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
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