หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัตเิ รื่อง
การให้ สิทธิแก่ ผ้ ูถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
การเสนอชื่อผู้ท่ มี ีคุณสมบัตเิ หมาะสมที่จะได้ รับการแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการล่ วงหน้ า
และการส่ งคาถามล่ วงหน้ า
สาหรั บการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึน้ ในปี 2560
บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัทฯ”) มีนโยบำยที่จะดำเนินกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไป
ตำมกฎหมำยและแนวทำงกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่กำหนดโดยหน่วยงำนกำกับดูแลที่เกี่ยวข้ อง โดยคำนึงถึงกำรปฏิบตั ิตอ่
ผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกันโดยเฉพำะผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย มำตรกำรหนึง่ คือ กำรให้ สทิ ธิแก่ผ้ ถู ือหุ้นในกำรเสนอวำระ
กำรประชุมผู้ถือหุ้นและกำรเสนอแต่งตังกรรมกำรรำยใหม่
้
เป็ นกำรล่วงหน้ ำ โดยระเบียบกำรที่กำหนดขึ ้นนี ้เป็ นกำรให้ สิทธิ
แก่ผ้ ถู ือหุ้นนอกเหนือจำกสิทธิที่ผ้ ถู ือหุ้นมีอยูต่ ำมข้ อบังคับของบริ ษัทฯ และตำมบัญญัติกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง
(1) คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ท่ ีมีคุณสมบัติเหมาะสม
ที่จะได้ รับการแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการล่ วงหน้ าก่ อนการประชุม
1. เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ คนหนึ่งหรื อหลำยคนรวมกันไม่ต่ำกว่ำร้ อยละ 0.50 ของจำนวนสิทธิออกเสียง
ทังหมดของบริ
้
ษัทฯ มีสทิ ธิที่จะเสนอเรื่ องได้ (ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีทนุ จดทะเบียน ซึง่ เป็ นหุ้นสำมัญที่มีสทิ ธิ
ออกเสียงทังหมดจ
้
ำนวน 565,046,55 หุ้น ดังนันสั
้ ดส่วนกำรถือหุ้นขันต
้ ่ำร้ อยละ 0.50 ของจำนวนสิทธิ
ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ จึงเท่ำกับประมำณ 2.83 ล้ ำนหุ้น
2. ถือหุ้นของบริ ษัทฯ อยูใ่ นวันที่เสนอเพิ่มวำระกำรประชุม และ/หรื อวันที่เสนอชื่อผู้มีคณ
ุ สมบัติเหมำะสม
ที่จะได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรล่วงหน้ ำ รวมทังจะต้
้ องถือหุ้นของบริ ษัทฯ ในวันที่จัดกำรประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ด้ วย
(2) รายละเอียดข้ อมูลที่ผ้ ถู อื หุ้นจะเสนอ
1. ชื่อ ที่อยูแ่ ละเบอร์ โทรศัพท์ ที่ติดต่อได้ ของผู้ถือหุ้นที่เสนอ
2. จำนวนหุ้นที่ถือครองต้ องไม่ต่ำกว่ำที่กำหนดไว้ เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเสนอ
3. วัตถุประสงค์ ของกำรเสนอเพื่อ ให้ ทรำบว่ำผู้ถือหุ้นต้ องกำรให้ บรรจุเป็ นวำระเพื่อพิจำรณำ หรื อเพื่ อ
อนุมตั ิ เป็ นต้ น
4. รำยละเอียดเกี่ยวกับเรื่ องที่เสนอโดยจะต้ องชี ้แจงข้ อเท็จจริ ง เหตุผล ควำมจำเป็ น ควำมเหมำะสมและ
ประเด็นที่ต้องกำรให้ พิจำรณำ
5. เอกสำรแนบตำมแบบฟอร์ ม ก.
(3) กรณีเสนอให้ แต่ งตัง้ กรรมการรายใหม่ ต้ องมีข้อมูลอย่ างน้ อย ดังต่ อไปนี ้
1. ประวัติหรื อข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอให้ แต่งตังเป็
้ นกรรมกำร
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(1.1)

(1.2)

(1.3)
(1.4)
(1.5)

ข้ อมูลเบื ้องต้ น เช่น ชื่อ อำยุ สัญชำติ ประสบกำรณ์ กำรทำงำน ประวัติกำรศึกษำ กำรถือหุ้น
ในบริ ษัทฯ กำรทำงำนด้ ำนสังคม (ถ้ ำมี) เป็ นต้ น พร้ อมกับเอกสำรหลักฐำน ได้ แก่ สำเนำบัตร
ประชำชน พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง และสำเนำหลักฐำนกำรศึกษำ ประกอบด้ วย
กำรดำรงตำแหน่งในกิจกำรที่แข่งขันกับกิจกำรของบริ ษัทฯ หรื อกิจกำรที่มีธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริ ษัท อย่ำงมีนยั สำคัญ (ถ้ ำมี) เช่น ควำมสัมพันธ์ ด้ำนกำรเป็ นลูกค้ ำ ผู้จำหน่ำย
วัตถุดิบ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้เพื่อให้ ทรำบว่ำบุคคลดังกล่ำวอำจจะมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์กบั
กำรเป็ นกรรมกำรบริ ษัทหรื อไม่
ประเภทของกรรมกำรที่จะเสนอให้ แต่งตัง้ เช่น เสนอเพื่อแต่งตังเพื
้ ่อเป็ นกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ เป็ นต้ น
หนังสือยินยอมจำกบุคคลที่เสนอให้ แต่งตังเป็
้ นกรรมกำร
ในกรณี ที่ เ สนอแต่ ง ตัง้ เป็ นกรรมกำรอิ ส ระจะต้ อ งมี คุณ สมบัติ ดัง ต่ อ ไปนี ้ (เป็ นไปตำม
รำยละเอียดที่ปรำกฎในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่ อง กำรขอ
อนุญำตและกำรอนุญำตให้ เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่)
1.5.1 ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ
บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม หรื อ นิ ติ บุค คลที่ อ ำจมี ค วำมขัด แย้ ง ทัง้ นี ้
ให้ นบั รวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของบุคคลที่เสนอแต่งตังรำยนั
้
นๆ
้ ด้ วย
1.5.2 ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมกำรที่มีสว่ นร่ วมบริ หำรงำน ลูกจ้ ำง พนักงำน ที่ปรึ กษำ
ที่ได้ รับเงินเดือนประจำหรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรื อนิติบคุ คลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง เว้ นแต่
จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำสองปี ก่อนได้ รับกำรแต่งตัง้
1.5.3 ไม่ เ ป็ นบุ ค คลที่ มี ค วำมสั ม พั น ธ์ ทำงสำยโลหิ ต หรื อโดยกำรจดทะเบี ย น
ตำมกฎหมำย ในลัก ษณะที่ เ ป็ นบิด ำ มำรดำ คู่สมรส พี่ น้อ ง และบุตร รวมทัง้
คูส่ มรสของบุตร ของผู้บริ หำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท หรื อ
บุคคลที่จะได้ รับกำรเสนอให้ เป็ นผู้บริ หำรหรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทฯ หรื อ
บริ ษัทย่อย
1.5.4 ไม่มีหรื อเคยมีควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่ วมหรื อนิติบคุ คลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง ในลักษณะที่อำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้
วิจ ำรณญำณอย่ำ งอิ สระของตน รวมทัง้ ไม่เ ป็ นหรื อ เคยเป็ นผู้ถื อ หุ้น รำยใหญ่
กรรมกำรซึง่ ไม่ใช่กรรมกำรอิสระ หรื อผู้บริ หำร ของผู้มีควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจกับ
บริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อำจมี ควำมขัดแย้ ง
เว้ นแต่ จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดัง กล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำสองปี ก่อนได้ รับ
กำรแต่งตัง้
1.5.5 ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วมหรื อ
นิติบุคคลที่ อำจมีค วำมขัดแย้ ง และไม่ เป็ นผู้ถื อหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรซึ่ง ไม่ใ ช่
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กรรมกำรอิ ส ระ ผู้บ ริ ห ำร หรื อ หุ้น ส่ว นผู้ จัด กำรของส ำนัก งำนสอบบัญ ชี ซึ่ ง มี
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ งสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้น จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อย
กว่ำสองปี ก่อนได้ รับกำรแต่งตัง้
1.5.6 ไม่เ ป็ นหรื อ เคยเป็ นผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำรทำงวิ ช ำชี พ ใด ๆ ซึ่ ง รวมถึ ง กำรให้ บ ริ ก ำรเป็ น
ที่ปรึ กษำกฎหมำยหรื อ ที่ปรึ กษำทำงกำรเงิน ซึ่งได้ รับค่ำบริ กำรเกินกว่ำสองล้ ำน
บำทต่อปี จำกบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ ว ม หรื อนิติบุคคลที่อำจมี
ควำมขัด แย้ ง ทัง้ นี ใ้ นกรณี ที่ ผ้ ูใ ห้ บ ริ ก ำรทำงวิ ช ำชี พ เป็ นนิ ติ บุค คล ให้ ร วมถึ ง
กำรเป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรซึ่งไม่ใช่กรรมกำรอิสระ ผู้บริ หำร หรื อหุ้นส่วน
ผู้จัดกำร ของผู้ให้ บริ กำรทำงวิชำชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะ
ดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำสองปี ก่อนวันที่ได้ รับกำรแต่งตัง้
1.5.7 ไม่เป็ นตัวแทนของกรรมกำรของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ น
ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษัทฯ
1.5.8 ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับ บริ ษัทฯ
หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ ำงหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมกำรที่มีสว่ นร่ วมบริ หำรงำน
ลูกจ้ ำง พนักงำน ที่ปรึ กษำที่รับเงินเดือนประจำ หรื อถือหุ้นเกิน กว่ำร้ อยละหนึ่ง
ของจำนวนหุ้นที่ มีสิทธิ อ อกเสีย งทัง้ หมดของบริ ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิ จกำรที่ มี
สภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริ ษัทฯ
1.5.9 ไม่ มี ลัก ษณะอื่ น ใดที่ ท ำให้ ไ ม่ ส ำมำรถให้ ควำมเห็ น อย่ ำ งเป็ นอิ ส ระเกี่ ย วกั บ
กำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ
(1.6) ในกรณีที่เสนอแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรตรวจสอบจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั ต่อไปนี ้
1.6.1 ต้ องมีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมกำรอิสระตำมข้ อ (1.5)
1.6.2 ต้ อ งไม่เ ป็ นกรรมกำรที่ได้ รับ มอบหมำยให้ ต ดั สิน ใจในกำรดำเนิน กิจ กำรของ
บริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท และ
1.6.3 ไม่ เ ป็ นกรรมกำรของบริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ยล ำดับ เดี ย วกั น
เฉพำะที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
1.6.4 มีค วำมรู้ และประสบกำรณ์ เ พี ย งพอที่ จ ะสำมำรถท ำหน้ ำ ที่ ใ นฐำนะกรรมกำร
ตรวจสอบได้ ตำมที่กำหนดไว้ ในประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ำด้ วย
คุณสมบัติและขอบเขตกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
2. บุคคลที่ถกู เสนอชื่อต้ องไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำม พ.ร.บ.มหำชนจำกั ด พ.ศ. 2535 พ.ร.บ.หลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษัทจดทะเบียน
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(4) ช่ องทางในการเสนอเรื่อง
1. ผู้ถื อ หุ้ นที่ มี คุณ สมบัติ ค รบถ้ วนตำมที่ บ ริ ษั ท ฯ ก ำหนดข้ ำงต้ น จะต้ องเสนอเรื่ อ ง (ต้ น ฉบับ ) เป็ น
ลำยลักษณ์ อักษรส่งทำงไปรษณีย์ มำยังฝ่ ำยเลขำนุกำรบริ ษัท ภำยในวันที่ 31 ธันวำคม 2559 หรื อ
ส่งผ่ำนทำงโทรสำรหรื ออีเมล์แอดเดรส เพื่อแจ้ งในเบื ้องต้ น แล้ วจำกนันจึ
้ งจัดทำเป็ นหนังสือฉบับจริ ง
(Hard copy) ส่งถึงฝ่ ำยเลขำนุกำรบริ ษัท ภำยในวันที่ 31 ธันวำคม 2559 เพื่อนำเสนอคณะกรรมกำร
บริ ษัทฯ พิจำรณำบรรจุเป็ นวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
พร้ อมกับแนบเอกสาร ได้ แก่
- ผู้ถือหุ้นต้ องแนบหลักฐำนแสดงตน เช่น สำเนำบัตรประชำชน พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำ
ถูกต้ อง
- หลัก ฐำนกำรถื อ หุ้ น เช่ น หนั ง สื อ รั บ รองจำกบริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ หลัก ฐำนอื่ น จำก
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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 4 ตุลำคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2559
(6) หลักเกณฑ์ ท่ ีคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาเพื่อเพิ่มวาระการประชุม มีรายละเอียด ดังนี ้
1. เรื่ องที่สำมำรถเสนอเพิ่มวำระกำรประชุม
(1.1) เรื่ องที่ไม่ขดั ต่อกฎหมำย ข้ อบังคับ ประกำศ กฎ และระเบียบต่ำง ๆ ของหน่วยงำนรำชกำรหรื อ
หน่วยงำนที่กำกับดูแลบริ ษัทฯ
(1.2) เรื่ องที่จะก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้นโดยรวม
(1.3) เรื่ องที่เสนอเพื่อพัฒนำกำรบริ หำรจัดกำรภำยในองค์กร
2. เรื่ องที่ไม่สำมำรถเสนอเพิ่มวำระกำรประชุม
(2.1) เรื่ องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วนตำมที่บริ ษัทฯ กำหนดไว้ ข้ำงต้ น
(2.2) เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออำนำจที่บริ ษัทฯ หรื อคณะกรรมกำรบริ ษัทฯ จะดำเนินกำรได้
(2.3) เรื่ องที่เกี่ยวกับกำรดำเนินธุรกิจปกติของบริ ษัทฯ และข้ อเท็จจริ งที่กล่ำวอ้ ำงของผู้ถือหุ้นไม่ได้
แสดงให้ เห็นถึงเหตุอนั ควรสงสัยเกี่ยวกับควำมไม่ปกติของเรื่ องดังกล่ำว
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(2.4) เรื่ องผู้ถือ หุ้นได้ เ คยเสนอต่อที่ ประชุม ผู้ถือ หุ้นเพื่อ พิ จำรณำในรอบ 12 เดื อนที่ผ่ำ นมำ และ
เรื่ อ งดัง กล่ำ วได้ รั บ มติ ส นับ สนุน ด้ ว ยคะแนนเสี ย งที่ น้ อ ยกว่ ำ ร้ อยละ 10 ของจ ำนวนสิ ท ธิ
ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท โดยที่ข้อเท็จจริ งยังไม่ได้ เปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนยั สำคัญจำกที่เสนอ
ในครัง้ ก่อน
(2.5) เรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอโดยไม่มีข้อมูลรำยละเอียดเพียงพอหรื อไม่เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทฯ
กำหนดข้ ำงต้ น
(2.6) เรื่ องอื่นที่คณะกรรมกำรบริ ษัทฯ พิจำรณำแล้ วเห็นว่ำไม่มีควำมจำเป็ นที่จะต้ องบรรลุเป็ นวำระ
(ซึง่ คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะชี ้แจงเหตุผลและอธิบำยให้ ผ้ ถู ือหุ้นเข้ ำใจต่อไป)
(7) การดาเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ หลังจากรับเรื่องจากผู้ถอื หุ้น
1. กำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทฯ เพื่อพิจำรณำเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอ
เลขำนุกำรบริ ษัทจะนำเรื่ องจำกผู้ถือหุ้นเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทฯ พิจำรณำในกำรประชุมครัง้
ถัดไปหลังจำกปิ ดรับเรื่ องแล้ ว ซึง่ จะกำหนดให้ มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทฯ ภำยในไม่เกินเดือนกุมภำพันธ์ 2560
2. กำรบรรจุเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเป็ นวำระกำรประชุมเพิ่มเติม
2.1 เรื่ องที่คณะกรรมกำรบริ ษัทฯ พิจำรณำแล้ วเหมำะสมและควรบรรจุเป็ นวำระกำรประชุมผู้ถือ
หุ้น ซึง่ จะแจ้ งในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมกำรบริ ษัทฯ จะให้ ควำมเห็นในวำระ
ดังกล่ำวว่ำเป็ นเรื่ องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น
2.2 เรื่ องที่คณะกรรมกำรบริ ษัทฯ ไม่บรรจุเป็ นวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้น จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทรำบ
พร้ อมเหตุผลเป็ นหนังสือจำกบริ ษัทฯ ต่อไป และจะแจ้ งเป็ นเรื่ องเพื่อทรำบในกำรประชุมผู้ถือ
หุ้นในครัง้ นัน้
2.3 ในกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ ำงมำกของจำนวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงเห็นชอบให้ มีกำรบรรจุเรื่ องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น เข้ ำเป็ นวำระ
กำรประชุมของผู้ถือหุ้นแล้ ว คณะกรรมกำรบริ ษัทฯ จะบรรจุเรื่ องดังกล่ำวเป็ นวำระกำรประชุม
ผู้ถือหุ้นที่จะจัดให้ มีขึ ้นในครัง้ ถัดไป
3. กำรเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมที่ จะได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรบริ ษัทล่วงหน้ ำก่อน
กำรประชุม
3.1 ในกรณีที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ฯ บริ ษัทฯ จะเสนอเป็ นวำระ
กำรประชุม เพื่ อ พิ จำรณำอนุมัติ ในกำรประชุม สำมัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ ำปี 2560 ต่อ ไป กรณี
กำรเสนอชื่ อบุคคลใดที่ไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ฯ บริ ษัทฯ
จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทรำบเป็ นหนังสือต่อไป
(8) การส่ งคาถามล่ วงหน้ าก่ อนการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2560
คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิสง่ คำถำมล่วงหน้ ำก่อนกำรประชุม

5

เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ที่มีสิทธิ เข้ ำร่ วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2560 ซึ่งปรำกฎเป็ นผู้ถือหุ้นอยู่ในวันที่บริ ษัท ฯ กำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ ำร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record
Date) และวันที่ให้ รวบรวมรำยชื่อตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้นก่อนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี
เนื ้อหำของคำถำม
ต้ องเกี่ยวข้ องกับวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึง่ มีวำระที่สำคัญ ดังนี ้
- พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรบริษัทฯ
เกี่ยวกับผลกำรดำเนินงำน
ประจำปี 2559
- อนุมตั ิงบกำรเงิน ประจำปี 2559 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
- พิจำรณำจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็ นเงินทุนสำรองตำมกฎหมำย
- พิจำรณำแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่ำสอบบัญชีประจำปี 2560
- พิจำรณำเลือกตังกรรมกำรแทนกรรมกำรซึ
้
ง่ พ้ นจำกตำแหน่งตำมวำระ และกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรประจำปี 2560
ขันตอนกำรพิ
้
จำรณำของบริษัทฯ
- ผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตำมที่บริ ษัทฯ กำหนดข้ ำงต้ น สำมำรถส่งคำถำมล่วงหน้ ำต่อ
บริ ษัทฯ เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรส่งทำงไปรษณีย์ หรื ออีเมล์แอดเดรส มำยังฝ่ ำยเลขำนุกำรบริ ษัท
ภำยในวันที่ 31 ธันวำคม 2559
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 ษัทฯ หรื อฝ่ ำยบริ หำร
เพื่อเตรี ยมชี ้แจงคำตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

6

แบบฟอร์ ม ก
แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
สาหรั บการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ของบริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)
ประจาปี 2560
ข้ ำพเจ้ ำ นำย/นำง/นำงสำว..................................................................................................เป็ นผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน) จำนวน.............................................หุ้น ที่อยู่ เลขที่..................................
ถนน............................................................ตำบล/แขวง........................................อำเภอ/เขต....................................
จังหวัด........................................................โทรศัพท์...........................................โทรสำร...........................................
E-mail (ถ้ ำมี).............................................................................................................................................................
ข้ ำพเจ้ ำมีควำมประสงค์ขอเสนอวำระกำรประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้น ของบริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จำกัด
(มหำชน) ประจำปี 2560 ดังนี ้
เรื่ องที่เสนอ : ............................................................................................................................................................
วัตถุประสงค์ : [ ] เพื่อทรำบ
[ ] เพื่อพิจำรณำ
[ ] เพื่ออนุมตั ิ
โดยมีเหตุผลและรำยละเอียด คือ.................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
และมีเอกสำรประกอบเพื่อสนับสนุนข้ อเสนอข้ ำงต้ น จำนวน......................................แผ่น
ข้ ำพเจ้ ำขอรับรองว่ำข้ อควำมข้ ำงต้ น หลักฐำนกำรถือหุ้น และเอกสำรประกอบทังหมดถู
้
กต้ องทุกประกำร และ
ยินยอมให้ บริ ษัทเปิ ดเผยข้ อมูลหรื อเอกสำรหลักฐำนดังกล่ำวได้ ข้ ำพเจ้ ำจึงลงลำยมือชื่อไว้ เป็ นหลักฐำน
ลงลำยมือชื่อ.................................................ผู้ถือหุ้น
(..................................................)
วันที่.................................................
หมำยเหตุ : ผู้ถือหุ้นต้ องแนบหลักฐำนดังนี ้
1. หลักฐำนกำรถือหุ้น ได้ แก่ สำเนำ Statement จำกบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐำนอื่นจำกบริ ษัทศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จำกัด หรือ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้รับฝำกทรัพย์สิน หรือ สำเนำใบหุ้นที่ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง
2. หลักฐำนกำรแสดงตน ได้ แก่
กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดำ : สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือสำเนำหนังสือเดินทำงหรื อใบต่ำงด้ ำวกรณีเป็ นชำวต่ำงประเทศ
หรือสำเนำบัตรข้ ำรำชกำร หรือสำเนำบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ หรือสำเนำใบอนุญำตขับขี่ ที่ยงั ไม่หมดอำยุพร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ อง
กรณีผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นนิติบุคคล : สำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคลล่ำสุดหรื อมีอำยุไม่เกิน 3 เดือน และสำเนำบัตรประชำชนหรื อหนังสือ
เดินทำง (กรณีเป็ นชำงต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมในแบบขอเสนอเรื่ อง ที่ยงั ไม่หมดอำยุพร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ อง
ในกรณีเป็ นผู้ถือหุ้นที่จดทะเบียนในต่ำงประเทศต้ องมีโนตำรีพบั ลิครับรองควำมถูกต้ องของเอกสำรด้ วย
3. ในกรณีที่จะเสนอวำระกำรประชุมมำกกว่ำ 1 วำระ ให้ ใช้ สำเนำแบบฟอร์ มตำมจำนวนวำระนี ้ และกรอกข้ อมูลพร้ อมทังลงลำยมื
้
อชื่อ
ให้ ครบถ้ วน
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