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หลักเกณฑ์และวิธีปฏบิัติเร่ือง 
การให้สทิธิแก่ผู้ถอืหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมผู้ถอืหุ้น 

และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้า 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นที่จะจัดขึน้ในปี 2558 

 
 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) มีนโยบำยที่จะด ำเนินกำรประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตำม
กฎหมำยและแนวทำงกำรจดัประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีก ำหนดโดยหนว่ยงำนก ำกบัดแูลที่เก่ียวข้อง โดยค ำนงึถงึกำรปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือ
หุ้นทกุรำยอยำ่งเทำ่เทียมกนัโดยเฉพำะผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย มำตรกำรหนึง่คือกำรให้สทิธิแก่ผู้ ถือหุ้นในกำรเสนอวำระกำร
ประชมุผู้ ถือหุ้นและกำรเสนอแตง่ตัง้กรรมกำรรำยใหมเ่ป็นกำรลว่งหน้ำ โดยระเบียบกำรท่ีก ำหนดขึน้นีเ้ป็นกำรให้สทิธิแก่ผู้
ถือหุ้นนอกเหนือจำกสทิธิที่ผู้ ถือหุ้นมีอยูต่ำมข้อบงัคบัของบริษัท และตำมบญัญตัิกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
 
 (1) คุณสมบตัิของผู้ถอืหุ้นที่มีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้มีคุณสมบตัิเหมาะสมที่จะ
ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม 

1. เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทคนหนึง่หรือหลำยคนรวมกนัไมต่ ำ่กวำ่ร้อยละ 0.50 ของจ ำนวนสทิธิออกเสยีง
ทัง้หมดของบริษัทมีสทิธิทีจ่ะเสนอเร่ืองได้ (ปัจจบุนับริษัทมีทนุจดทะเบียน ซึง่เป็นหุ้นสำมญัที่มสีทิธิ
ออกเสยีงทัง้หมดจ ำนวน 520.00 ล้ำนหุ้น ดงันัน้สดัสว่นกำรถือหุ้นขัน้ต ่ำร้อยละ 0.50 ของจ ำนวนสทิธิ
ออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท จึงเทำ่กบั 2.6 ล้ำนหุ้น  

2. ถือหุ้นของบริษัทอยูใ่นวนัท่ีเสนอเพิ่มวำระกำรประชมุ และ/หรือวนัท่ีเสนอช่ือผู้มีคณุสมบตัิเหมำะสมที่
จะได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรลว่งหน้ำ 

 
(2) รายละเอียดข้อมูลที่ ผู้ถอืหุ้นจะเสนอ 

1. ช่ือ ที่อยูแ่ละเบอร์โทรศพัท์ ท่ีติดตอ่ได้ของผู้ ถือหุ้นท่ีเสนอ 
2. จ ำนวนหุ้นท่ีถือครองต้องไมต่ ่ำกวำ่ที่ก ำหนดไว้เก่ียวกบัคณุสมบตัิของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเสนอ 
3. วตัถปุระสงค์ของกำรเสนอเพื่อให้ทรำบวำ่ผู้ ถือหุ้นต้องกำรให้บรรจเุป็นวำระเพื่อพิจำรณำ หรือเพื่อ

อนมุตัิ เป็นต้น 
4. รำยละเอียดเก่ียวกบัเร่ืองที่เสนอโดยจะต้องชีแ้จงข้อเทจ็จริง เหตผุล ควำมจ ำเป็น ควำมเหมำะสมและ

ประเด็นที่ต้องกำรให้พิจำรณำ  
 

(3) กรณีเสนอให้แต่งตัง้กรรมการรายใหม่ ต้องมีข้อมูลอย่างน้อยดังนี ้
1. ประวตัิหรือข้อมลูเก่ียวกบับคุคลท่ีเสนอให้แตง่ตัง้เป็นกรรมกำร 

(1.1) ข้อมลูเบือ้งต้น เช่น ช่ือ อำย ุสญัชำติ ประสบกำรณ์กำรท ำงำน  ประวตัิกำรศกึษำ กำรถือหุ้น
ในบริษัท กำรท ำงำนด้ำนสงัคม (ถ้ำมี) เป็นต้น พร้อมกบัเอกสำรหลกัฐำน ได้แก่ ส ำเนำบตัร
ประชำชน พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง และหลกัฐำนกำรศกึษำ ประกอบด้วย 
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(1.2) กำรด ำรงต ำแหนง่ในกิจกำรท่ีแขง่ขนักบักิจกำรของบริษัท หรือกิจกำรท่ีมธีุรกิจเก่ียวเนื่องกบั
ธุรกิจของบริษัท อยำ่งมีนยัส ำคญั (ถ้ำม)ี เช่น ควำมสมัพนัธ์ด้ำนกำรเป็นลกูค้ำ ผู้จ ำหนำ่ย
วตัถดุิบ เป็นต้น ทัง้นีเ้พื่อให้ทรำบวำ่บคุคลดงักลำ่วอำจจะมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบั
กำรเป็นกรรมกำรบริษัทหรือไมฃ่ 

(1.3) ประเภทของกรรมกำรท่ีจะเสนอให้แตง่ตัง้ เช่น เสนอเพื่อแตง่ตัง้เพื่อเป็นกรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรอิสระ เป็นต้น 

(1.4) หนงัสอืยินยอมจำกบคุคลที่เสนอให้แตง่ตัง้เป็นกรรมกำร  
(1.5) ในกรณีที่เสนอแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรอิสระจะต้องมีคณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้ (เป็นไปตำม

รำยละเอียดที่ปรำกฎในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุท่ี ทจ.28/2551 เร่ือง กำรขอ
อนญุำตและกำรอนญุำตให้เสนอขำยหุ้นท่ีออกใหม)่    

1.5.1 ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละหนึง่ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง ทัง้นีใ้ห้นบัรวมกำร
ถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของบคุคลที่เสนอแตง่ตัง้รำยนัน้ ๆ ด้วย 

1.5.2 ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีสว่นร่วมบริหำรงำน ลกูจ้ำง  พนกังำน ที่ปรึกษำที่
ได้รับเงินเดือนประจ ำหรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย 
บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล ำดบัเดยีวกนั หรือนิติบคุคลที่อำจมคีวำมขดัแย้ง  เว้นแต่
จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่สองปีก่อนได้รับกำรแตง่ตัง้ 

1.5.3 ไมเ่ป็นบคุคลที่มีควำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบยีนตำม
กฎหมำย ในลกัษณะที่เป็นบิดำ มำรดำ คูส่มรส พี่น้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรส
ของบตุร ของผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท หรือ บคุคล
ที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท หรือบริษัท
ยอ่ย 

1.5.4 ไมม่ีหรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม
หรือนิติบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง ในลกัษณะที่อำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใช้
วิจำรณญำณอยำ่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 
กรรมกำรซึง่ไมใ่ช่กรรมกำรอิสระ หรือผู้บริหำร ของผู้มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบั
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนติิบคุคลที่อำจมคีวำมขดัแย้ง เว้น
แต ่ จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่สองปีก่อนได้รับกำร
แตง่ตัง้ 

1.5.5 ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วมหรือ
นิติบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้งและไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรซึง่ไมใ่ช่ 
กรรมกำรอิสระ ผู้บริหำร หรือหุ้นสว่นผู้จดักำรของส ำนกังำนสอบบญัชีซึง่มีผู้สอบ
บญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อำจมคีวำม
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ขดัแย้งสงักดัอยู่ เว้นแตจ่ะได้พ้น จำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่
สองปีก่อนได้รับกำรแตง่ตัง้ 

1.5.6 ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึง่รวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่
ปรึกษำกฎหมำยหรือ ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึง่ได้รับคำ่บริกำรเกินกวำ่สองล้ำน
บำทตอ่ปี จำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อำจมี
ควำมขดัแย้ง ทัง้นีใ้นกรณีที่ผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพเป็นนิติบคุคล  ให้รวมถึงกำร
เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรซึง่ไมใ่ช่กรรมกำรอิสระ ผู้บริหำร  หรือหุ้นสว่น
ผู้จดักำร ของผู้ให้ บริกำรทำงวชิำชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะ
ดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่สองปีก่อนวนัท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้ 

1.5.7 ไมเ่ป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่
เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท 

1.5.8 ไมป่ระกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดยีวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัท่ีมนียักับบริษัท 
หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้ำงหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีสว่นร่วมบริหำรงำน 
ลกูจ้ำง พนกังำน ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึง่ของ
จ ำนวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอื่น  ซึง่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพ
อยำ่งเดยีวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษัท 

1.5.9 ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท ำให้ไมส่ำมำรถให้ควำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำร
ด ำเนินงำนของบริษัท 

(1.6) ในกรณีที่เสนอแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรตรวจสอบจะต้องมีคณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี ้
1.6.1 ต้องมคีณุสมบตัิเป็นกรรมกำรอิสระตำมข้อ (1.5)  
1.6.2 ต้องไมเ่ป็นกรรมกำรท่ีได้รับมอบหมำยให้ตดัสนิใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท 

บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม  บริษัทยอ่ยล ำดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่
หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท และ 

1.6.3 ไมเ่ป็นกรรมกำรของบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย หรือบริษัทยอ่ยล ำดบัเดียวกนั 
เฉพำะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

1.6.4 มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอท่ีจะสำมำรถท ำหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำร
ตรวจสอบได้ ตำมทีก่ ำหนดไว้ในประกำศตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยวำ่ ด้วย
คณุสมบตัิและขอบเขตกำรด ำเนนิงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

2. บคุคลที่ถกูเสนอช่ือต้องไมม่ีลกัษณะต้องห้ำมตำม พ.ร.บ.มหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 พ.ร.บ.หลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 และหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัทจดทะเบยีน 

 
(4) ช่องทางในการเสนอเร่ือง 

1. ผู้ ถือหุ้นที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมที่บริษัทก ำหนดข้ำงต้นจะต้องเสนอเร่ือง (ต้นฉบบั) เป็นลำยลกัษณ์
อกัษรสง่ทำงไปรษณีย์ มำยงัฝ่ำยเลขำนกุำรบริษัท ภำยในวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 หรือ 



 

4 

 

2. สง่ผำ่นทำงโทรสำรหรืออีเมล์แอดเดรส เพื่อแจ้งในเบือ้งต้น  แล้วจำกนัน้จงึจดัท ำเป็นหนงัสอืฉบบัจริง 
(Hard copy) สง่ถึงฝ่ำยเลขำนกุำรบริษัท ภำยในวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 เพื่อน ำเสนอคณะกรรมกำร
บริษัท พิจำรณำบรรจเุป็นวำระกำรประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป  
พร้อมกับแนบเอกสาร ได้แก่  

- ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐำนแสดงตน เช่น ส ำเนำบตัรประชำชน พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำ
ถกูต้อง 

- หลกัฐำนกำรถือหุ้น เช่น หนงัสอืรับรองจำกบริษัทหลกัทรัพย์ หลกัฐำนอื่นจำกตลำด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเอกสำรประกอบตำ่ง ๆ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ 

โดยส่งมาที่ :  นำงสำวสำริสำ ทองกิตตกิลุ 
 ผู้ช่วยเลขำนกุำรบริษัท 

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกดั (มหำชน) 
25/28 หมู ่12 ต ำบลบงึค ำพร้อย อ ำเภอล ำลกูกำ 
จงัหวดัปทมุธำนี 12150 
e-mail : sarisa@eastcoast.co.th 
โทรศพัท์ (66) 02 152 7301 ตอ่ 212 
โทรสำร (66) 02 152 7305 

 

(5) ช่วงเวลาที่เปิดรับเร่ืองจากผู้ถอืหุ้น 

     ตัง้แตว่นัท่ี 3 ตลุำคม 2557  ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 

 

(6) หลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาเพื่อเพิ่มวาระการประชุม มีรายละเอียด ดังนี ้

1. เร่ืองที่สำมำรถเสนอเพิ่มวำระกำรประชมุ 
(1.1) เร่ืองที่ไมข่ดัตอ่กฎหมำย ข้อบงัคบั ประกำศ กฎ และระเบียบตำ่ง ๆ ของหนว่ยงำนรำชกำรหรือ

หนว่ยงำนท่ีก ำกบัดแูลบริษัท 
(1.2) เร่ืองที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ผู้ถือหุ้นโดยรวม 
(1.3) เร่ืองที่เสนอเพื่อพฒันำกำรบริหำรจดักำรภำยในองค์กร 

2. เร่ืองที่ไมส่ำมำรถเสนอเพิ่มวำระกำรประชมุ 
(2.1) เร่ืองที่เสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วนตำมที่บริษัทก ำหนดไว้ข้ำงต้น 
(2.2) เร่ืองที่อยูน่อกเหนืออ ำนำจที่บริษัท หรือคณะกรรมกำรบริษัทจะด ำเนินกำรได้ 
(2.3) เร่ืองที่เก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กลำ่วอ้ำงของผู้ ถือหุ้นไมไ่ด้

แสดงให้เห็นถึงเหตอุนัควรสงสยัเก่ียวกบัควำมไมป่กติของเร่ืองดงักลำ่ว 
(2.4) เร่ืองผู้ ถือหุ้นได้เคยเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพจิำรณำในรอบ 12 เดือนที่ผำ่นมำ และเร่ือง

ดงักลำ่วได้รับมติสนบัสนนุด้วยคะแนนเสยีงที่น้อยกวำ่ร้อยละ 10 ของจ ำนวนสทิธิออกเสยีง
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ทัง้หมดของบริษัท โดยที่ข้อเท็จจริงยงัไมไ่ด้เปลีย่นแปลงอยำ่งมีนยัส ำคญัจำกที่เสนอในครัง้
ก่อน 

(2.5) เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเสนอโดยไมม่ีข้อมลูรำยละเอียดเพียงพอหรือไมเ่ป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ที่บริษัท
ก ำหนดข้ำงต้น 

(2.6) เร่ืองอื่นที่คณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำแล้วเห็นวำ่ไมม่ีควำมจ ำเป็นท่ีจะต้องบรรลเุป็นวำระ 
(ซึง่คณะกรรมกำรบริษัท จะชีแ้จงเหตผุลและอธิบำยให้ผู้ ถือหุ้นเข้ำใจตอ่ไป) 

 

(7) การด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทหลังจากรับเร่ืองจากผู้ถอืหุ้น 

1. กำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเสนอ 
จะน ำเร่ืองจำกผู้ ถือหุ้นเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำในกำรประชมุครัง้ถดัไปหลงัจำกปิดรับ

เร่ืองแล้ว ซึง่จะก ำหนดให้มกีำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ภำยในไมเ่กินเดอืนกมุภำพนัธ์ 2558 
2. กำรบรรจเุร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเสนอเป็นวำระกำรประชมุเพิ่มเติม 

2.1 เร่ืองที่คณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำแล้วเหมำะสมและควรบรรจเุป็นวำระกำรประชมุผู้ ถือหุ้น 
ซึง่จะแจ้งในหนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น โดยคณะกรรมกำรบริษัท จะให้ควำมเห็นในวำระ
ดงักลำ่ววำ่เป็นเร่ืองทีเ่สนอโดยผู้ ถือหุ้น 

2.2 เร่ืองที่คณะกรรมกำรบริษัท ไมบ่รรจเุป็นวำระกำรประชมุผู้ ถือหุ้น จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบ 
พร้อมเหตผุลผำ่น Website ของบริษัท และจะแจ้งเป็นเร่ืองเพื่อทรำบในกำรประชมุผู้ ถือหุ้นใน
ครัง้นัน้ 

2.3 ในกรณีที่ประชมุผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้ำงมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ที่มำประชมุและมีสทิธิออกเสยีงเห็นชอบให้มกีำรบรรจเุร่ืองที่เสนอโดยผู้ ถือหุ้นเข้ำเป็นวำระ
กำรประชมุของผู้ ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมกำรบริษัทจะบรรจเุร่ืองดงักลำ่วเป็นวำระกำรประชมุผู้
ถือหุ้นท่ีจะจดัให้มขีึน้ในครัง้ถดัไป 

3. กำรเสนอช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมำะสมที่จะได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรลว่งหน้ำก่อนกำร
ประชมุ 
3.1 ในกรณีที่ผำ่นควำมเห็นชอบจำกที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท บริษัทจะเสนอเป็นวำระกำร

ประชมุเพื่อพิจำรณำอนมุตัใินกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2558 ตอ่ไป กรณีกำรเสนอ
ช่ือบคุคลใดที่ไมผ่ำ่นควำมเห็นชอบจำกที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือ
หุ้นทรำบเป็นหนงัสอืตอ่ไป  

 
(8) การส่งค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2558 

คณุสมบตัิของผู้ถือหุ้นท่ีมีสทิธิสง่ค ำถำมลว่งหน้ำก่อนกำรประชมุ 
เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทท่ีมีสทิธิเข้ำร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น

ประจ ำปี 2558 ซึง่ปรำกฎเป็นผู้ ถือหุ้นอยูใ่นวนัท่ีบริษัทก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้ำร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น (Record 
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Date) และวนัท่ีให้รวบรวมรำยช่ือตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมดุทะเบยีนพกักำรโอนหุ้นก่อนกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 

เนือ้หำของค ำถำม 
ต้องเก่ียวข้องกบัวำระกำรประชมุผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2558 ซึง่มีวำระที่ส ำคญั ดงันี ้

- พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชมุของคณะกรรมกำรบริษัทเก่ียวกบัผลกำรด ำเนินงำน 
ประจ ำปี 2557 

- อนมุตัิงบกำรเงิน ประจ ำปี 2557 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 
- พิจำรณำจดัสรรก ำไรสทุธิประจ ำปี 2557 เป็นเงินทนุส ำรองตำมกฎหมำย 
- พิจำรณำแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก ำหนดจ ำนวนเงินคำ่สอบบญัชีประจ ำปี 2558 
- พิจำรณำเลอืกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรซึง่พ้นจำกต ำแหนง่ตำมวำระ และก ำหนด

คำ่ตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2558 
ขัน้ตอนกำรพจิำรณำของบริษัท 

- ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมที่บริษัทก ำหนดข้ำงต้น สำมำรถสง่ค ำถำมลว่งหน้ำตอ่บริษัท 
เป็นลำยลกัษณ์อกัษรสง่ทำงไปรษณีย์ หรืออีเมล์แอดเดรส มำยงัฝ่ำยเลขำนกุำรบริษัท ภำยใน
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557  

โดยส่งมาที่ :  นำงสำวสำริสำ ทองกิตตกิลุ 
 ผู้ช่วยเลขำนกุำรบริษัท 

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกดั (มหำชน) 
25/28 หมู ่12 ต ำบลบงึค ำพร้อย อ ำเภอล ำลกูกำ 
จงัหวดัปทมุธำนี 12150 
e-mail : sarisa@eastcoast.co.th 
โทรศพัท์ (66) 02 152 7301 ตอ่ 212 
โทรสำร (66) 02 152 7305 

- ฝ่ำยเลขำนกุำรบริษัทจะเป็นผู้พจิำรณำ เพื่อน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัท หรือฝ่ำยบริหำร
เพื่อเตรียมชีแ้จงค ำตอบในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป  
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