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หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัตเิร่ือง 
การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 

การเสนอช่ือผู้ท่ีมีคุณสมบัตเิหมาะสมท่ีจะได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้า 
และการส่งค าถามล่วงหน้า 

ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นท่ีจะจัดขึน้ในปี 2561 
 
 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”) มีนโยบำยที่จะด ำเนินกำรจดัประชุมผู้ ถือหุ้นให้เป็นไป
ตำมกฎหมำยและแนวทำงกำรจดัประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีก ำหนดโดยหนว่ยงำนก ำกบัดแูลที่เก่ียวข้อง โดยค ำนงึถึงกำรปฏิบตัิตอ่ 
ผู้ ถือหุ้นทกุรำยอยำ่งเทำ่เทียมกนัโดยเฉพำะผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย มำตรกำรหนึง่คือ กำรให้สทิธิแก่ผู้ ถือหุ้นในกำรเสนอวำระ 
กำรประชมุผู้ ถือหุ้นและกำรเสนอแตง่ตัง้กรรมกำรรำยใหม่เป็นกำรลว่งหน้ำ โดยระเบียบกำรที่ก ำหนดขึน้นีเ้ป็นกำรให้สิทธิ
แก่ผู้ ถือหุ้นนอกเหนือจำกสทิธิที่ผู้ ถือหุ้นมีอยูต่ำมข้อบงัคบัของบริษัทฯ และตำมบญัญตัิกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
 
 (1) คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่ มีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม     
ที่จะได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม 

1. เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ คนหนึ่งหรือหลำยคนรวมกนัไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 0.50 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของบริษัทฯ มีสทิธิที่จะเสนอเร่ืองได้ (ปัจจบุนับริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน ซึง่เป็นหุ้นสำมญัที่มีสทิธิ
ออกเสยีงทัง้หมดจ ำนวน 779,751,786 หุ้น ดงันัน้สดัสว่นกำรถือหุ้นขัน้ต ่ำร้อยละ 0.50 ของจ ำนวนสทิธิ
ออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทฯ จึงเทำ่กบัประมำณ 3.90 ล้ำนหุ้น  

2. ถือหุ้นของบริษัทฯ อยูใ่นวนัท่ีเสนอเพิ่มวำระกำรประชุม และ/หรือวนัที่เสนอช่ือผู้มีคณุสมบตัิเหมำะสม 
ที่จะได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรล่วงหน้ำ รวมทัง้จะต้องถือหุ้นของบริษัทฯ ในวนัที่จัดกำรประชุม
สำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2561 ด้วย 

 
(2) รายละเอียดข้อมูลที่ ผู้ถอืหุ้นจะเสนอ 

1. ช่ือ ที่อยูแ่ละเบอร์โทรศพัท์ ท่ีติดตอ่ได้ของผู้ ถือหุ้นท่ีเสนอ 
2. จ ำนวนหุ้นท่ีถือครองต้องไมต่ ่ำกวำ่ที่ก ำหนดไว้เก่ียวกบัคณุสมบตัิของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเสนอ 
3. วตัถุประสงค์ของกำรเสนอเพื่อให้ทรำบว่ำผู้ ถือหุ้นต้องกำรให้บรรจุเป็นวำระเพื่อพิจำรณำ หรือเพื่อ

อนมุตัิ เป็นต้น 
4. รำยละเอียดเก่ียวกบัเร่ืองที่เสนอโดยจะต้องชีแ้จงข้อเท็จจริง เหตผุล ควำมจ ำเป็น ควำมเหมำะสมและ

ประเด็นที่ต้องกำรให้พิจำรณำ  
5. เอกสำรแนบตำมแบบฟอร์ม ก. 
 

(3) กรณีเสนอให้แต่งตัง้กรรมการรายใหม่ ต้องมีข้อมูลอย่างน้อย ดงัต่อไปนี ้
1. ประวตัิหรือข้อมลูเก่ียวกบับคุคลท่ีเสนอให้แตง่ตัง้เป็นกรรมกำร 
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(1.1) ข้อมลูเบือ้งต้น เช่น ช่ือ อำย ุสญัชำติ ประสบกำรณ์กำรท ำงำน  ประวตัิกำรศึกษำ กำรถือหุ้น
ในบริษัทฯ กำรท ำงำนด้ำนสงัคม (ถ้ำมี) เป็นต้น พร้อมกบัเอกสำรหลกัฐำน ได้แก่ ส ำเนำบตัร
ประชำชน พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง และส ำเนำหลกัฐำนกำรศกึษำ ประกอบด้วย 

(1.2) กำรด ำรงต ำแหนง่ในกิจกำรท่ีแขง่ขนักบักิจกำรของบริษัทฯ หรือกิจกำรที่มีธุรกิจเก่ียวเนื่องกบั
ธุรกิจของบริษัท อย่ำงมีนยัส ำคญั (ถ้ำมี) เช่น ควำมสมัพนัธ์ด้ำนกำรเป็นลกูค้ำ ผู้จ ำหน่ำย
วตัถดุิบ เป็นต้น ทัง้นีเ้พื่อให้ทรำบวำ่บคุคลดงักลำ่วอำจจะมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบั
กำรเป็นกรรมกำรบริษัทหรือไม ่

(1.3) ประเภทของกรรมกำรที่จะเสนอให้แต่งตัง้ เช่น เสนอเพื่อแต่งตัง้เพื่อเป็นกรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรอิสระ เป็นต้น 

(1.4) หนงัสอืยินยอมจำกบคุคลที่เสนอให้แตง่ตัง้เป็นกรรมกำร  
(1.5) ในกรณีที่ เสนอแต่งตัง้เป็นกรรมกำรอิสระจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี  ้(เป็นไปตำม

รำยละเอียดที่ปรำกฎในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนที่ ทจ.28/2551 เร่ือง กำรขอ
อนญุำตและกำรอนญุำตให้เสนอขำยหุ้นท่ีออกใหม)่    

1.5.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ทัง้นี ้       
ให้นบัรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของบคุคลที่เสนอแตง่ตัง้รำยนัน้ๆ ด้วย 

1.5.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีสว่นร่วมบริหำรงำน ลกูจ้ำง  พนกังำน ที่ปรึกษำ  
ที่ได้รับเงินเดือนประจ ำหรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง  เว้นแต่
จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่สองปีก่อนได้รับกำรแตง่ตัง้ 

1.5.3 ไม่ เ ป็นบุคคลที่มีควำมสัมพัน ธ์ ทำงสำยโลหิตหรือโดยกำรจดทะเบียน              
ตำมกฎหมำย ในลกัษณะที่เป็นบิดำ มำรดำ คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้       
คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท หรือ 
บคุคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ หรือ
บริษัทยอ่ย 

1.5.4 ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วมหรือนิติบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง ในลกัษณะที่อำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใช้
วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ 
กรรมกำรซึง่ไม่ใช่กรรมกำรอิสระ หรือผู้บริหำร ของผู้มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบั
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง  
เว้นแต่ จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนได้รับ  
กำรแตง่ตัง้ 

1.5.5 ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือ
นิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งและไม่เป็นผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ กรรมกำรซึ่งไม่ใช่ 
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กรรมกำรอิสระ ผู้ บริหำร หรือหุ้ นส่วนผู้ จัดกำรของส ำนักงำนสอบบัญชีซึ่งมี   
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อำจมี
ควำมขดัแย้งสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้น จำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไม่น้อย
กวำ่สองปีก่อนได้รับกำรแตง่ตัง้ 

1.5.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็น          
ที่ปรึกษำกฎหมำยหรือ ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำสองล้ำน
บำทต่อปี จำกบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง ทัง้นีใ้นกรณีที่ผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพเป็นนิติบุคคล  ให้รวมถึง       
กำรเป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรซึ่งไม่ใช่กรรมกำรอิสระ ผู้บริหำร  หรือหุ้นสว่น
ผู้จัดกำร ของผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะ
ดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่สองปีก่อนวนัท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้ 

1.5.7 ไม่เป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็น      
ผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ 

1.5.8 ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขนัที่มีนยักับบริษัทฯ 
หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้ำงหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมกำรที่มีสว่นร่วมบริหำรงำน 
ลกูจ้ำง พนกังำน ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินกว่ำร้อยละหนึ่ง 
ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น  ซึ่งประกอบกิจกำรที่มี
สภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษัทฯ 

1.5.9 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกับ        
กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 

(1.6) ในกรณีที่เสนอแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรตรวจสอบจะต้องมีคณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้
1.6.1 ต้องมีคณุสมบตัิเป็นกรรมกำรอิสระตำมข้อ (1.5)  
1.6.2 ต้องไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยให้ตดัสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของ

บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนั ผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท และ 

1.6.3 ไม่เป็นกรรมกำรของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน 
เฉพำะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

1.6.4 มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถท ำหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำร
ตรวจสอบได้ ตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยว่ำด้วย
คณุสมบตัิและขอบเขตกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

2. บคุคลที่ถกูเสนอช่ือต้องไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำม พ.ร.บ.มหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 พ.ร.บ.หลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 และหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน 
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(4) ช่องทางในการเสนอเร่ือง 
1. ผู้ ถือหุ้ นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่บริษัทฯ ก ำหนดข้ำงต้นจะต้องเสนอเร่ือง (ต้นฉบับ) เป็น          

ลำยลกัษณ์อักษรส่งทำงไปรษณีย์ มำยงัฝ่ำยเลขำนุกำรบริษัท ภำยในวนัที่ 31 ธันวำคม 2560 หรือ    
สง่ผ่ำนทำงโทรสำรหรืออีเมล์แอดเดรส เพื่อแจ้งในเบือ้งต้น  แล้วจำกนัน้จึงจดัท ำเป็นหนงัสือฉบบัจริง 
(Hard copy) สง่ถึงฝ่ำยเลขำนกุำรบริษัท ภำยในวนัที่ 31 ธันวำคม 2560 เพื่อน ำเสนอคณะกรรมกำร
บริษัทฯ พิจำรณำบรรจเุป็นวำระกำรประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป  
พร้อมกับแนบเอกสาร ได้แก่  

- ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐำนแสดงตน เช่น ส ำเนำบตัรประชำชน พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำ
ถกูต้อง 

- หลักฐำนกำรถือหุ้ น เช่น หนังสือรับรองจำกบริษัทหลักทรัพย์ หลักฐำนอื่นจำก          
ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 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 26 กนัยำยน 2560 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 
 

(6) หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาเพื่อเพิ่มวาระการประชุม มีรายละเอียด ดังนี ้

1. เร่ืองที่สำมำรถเสนอเพิ่มวำระกำรประชมุ 
(1.1) เร่ืองที่ไมข่ดัตอ่กฎหมำย ข้อบงัคบั ประกำศ กฎ และระเบียบต่ำง ๆ ของหน่วยงำนรำชกำรหรือ

หนว่ยงำนท่ีก ำกบัดแูลบริษัทฯ 
(1.2) เร่ืองที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม 
(1.3) เร่ืองที่เสนอเพื่อพฒันำกำรบริหำรจดักำรภำยในองค์กร 

2. เร่ืองที่ไมส่ำมำรถเสนอเพิ่มวำระกำรประชมุ 
(2.1) เร่ืองที่เสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วนตำมที่บริษัทฯ ก ำหนดไว้ข้ำงต้น 
(2.2) เร่ืองที่อยูน่อกเหนืออ ำนำจที่บริษัทฯ หรือคณะกรรมกำรบริษัทฯ จะด ำเนินกำรได้ 
(2.3) เร่ืองที่เก่ียวกับกำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่ำวอ้ำงของผู้ ถือหุ้นไม่ได้

แสดงให้เห็นถึงเหตอุนัควรสงสยัเก่ียวกบัควำมไมป่กติของเร่ืองดงักลำ่ว 
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(2.4) เร่ืองผู้ ถือหุ้ นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นเพื่อพิจำรณำในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ และ    
เร่ืองดังกล่ำวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงที่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของจ ำนวนสิทธิ        
ออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท โดยที่ข้อเท็จจริงยงัไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนยัส ำคญัจำกที่เสนอ
ในครัง้ก่อน 

(2.5) เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเสนอโดยไมม่ีข้อมลูรำยละเอียดเพียงพอหรือไมเ่ป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ที่บริษัทฯ
ก ำหนดข้ำงต้น 

(2.6) เร่ืองอื่นที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำแล้วเห็นวำ่ไมม่ีควำมจ ำเป็นท่ีจะต้องบรรลเุป็นวำระ 
(ซึง่คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะชีแ้จงเหตผุลและอธิบำยให้ผู้ ถือหุ้นเข้ำใจตอ่ไป) 

 

(7) การด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ หลังจากรับเร่ืองจากผู้ถอืหุ้น 

1. กำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อพิจำรณำเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเสนอ 
เลขำนกุำรบริษัทจะน ำเร่ืองจำกผู้ ถือหุ้นเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำในกำรประชุมครัง้

ถดัไปหลงัจำกปิดรับเร่ืองแล้ว ซึง่จะก ำหนดให้มีกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ ภำยในไมเ่กินเดือนกมุภำพนัธ์ 2560 
2. กำรบรรจเุร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเสนอเป็นวำระกำรประชมุเพิ่มเติม 

2.1 เร่ืองที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำแล้วเหมำะสมและควรบรรจุเป็นวำระกำรประชุมผู้ ถือ
หุ้น ซึง่จะแจ้งในหนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ จะให้ควำมเห็นในวำระ
ดงักลำ่ววำ่เป็นเร่ืองที่เสนอโดยผู้ ถือหุ้น 

2.2 เร่ืองที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ ไม่บรรจุเป็นวำระกำรประชุมผู้ ถือหุ้น จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบ 
พร้อมเหตผุลเป็นหนงัสอืจำกบริษัทฯ ต่อไป และจะแจ้งเป็นเร่ืองเพื่อทรำบในกำรประชุมผู้ ถือ
หุ้นในครัง้นัน้ 

2.3 ในกรณีที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงเห็นชอบให้มีกำรบรรจุเร่ืองที่เสนอโดยผู้ ถือหุ้นเข้ำเป็นวำระ
กำรประชมุของผู้ ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะบรรจเุร่ืองดงักลำ่วเป็นวำระกำรประชุม
ผู้ ถือหุ้นท่ีจะจดัให้มีขึน้ในครัง้ถดัไป 

3. กำรเสนอช่ือบคุคลที่มีคุณสมบตัิเหมำะสมที่จะได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทล่วงหน้ำก่อน
กำรประชมุ 
3.1 ในกรณีที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ บริษัทฯ จะเสนอเป็นวำระ

กำรประชุมเพื่อพิจำรณำอนุมัติในกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2560 ต่อไป กรณี     
กำรเสนอช่ือบุคคลใดที่ไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ บริษัทฯ 
จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบเป็นหนงัสอืตอ่ไป  

 
(8) การส่งค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2561 

คณุสมบตัิของผู้ถือหุ้นท่ีมีสทิธิสง่ค ำถำมลว่งหน้ำก่อนกำรประชมุ 
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เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น
ประจ ำปี 2561 ซึ่งปรำกฎเป็นผู้ ถือหุ้นอยู่ในวนัที่บริษัทฯ ก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น (Record 
Date)  

เนือ้หำของค ำถำม 
ต้องเก่ียวข้องกบัวำระกำรประชมุผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561 ซึง่มีวำระที่ส ำคญั ดงันี ้

- พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรบริษัทฯ เก่ียวกับผลกำรด ำเนินงำน 
ประจ ำปี 2560 

- อนมุตัิงบกำรเงิน ประจ ำปี 2560 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 
- พิจำรณำจดัสรรก ำไรสทุธิประจ ำปี 2560 เป็นเงินทนุส ำรองตำมกฎหมำย 
- พิจำรณำแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก ำหนดจ ำนวนเงินคำ่สอบบญัชีประจ ำปี 2561 
- พิจำรณำเลอืกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรซึง่พ้นจำกต ำแหนง่ตำมวำระ และก ำหนดคำ่ตอบแทน

กรรมกำรประจ ำปี 2561 
ขัน้ตอนกำรพจิำรณำของบริษัทฯ 

- ผู้ ถือหุ้นที่มีคุณสมบตัิครบถ้วนตำมที่บริษัทฯ ก ำหนดข้ำงต้น สำมำรถส่งค ำถำมล่วงหน้ำต่อ
บริษัทฯ เป็นลำยลกัษณ์อกัษรสง่ทำงไปรษณีย์ หรืออีเมล์แอดเดรส มำยงัฝ่ำยเลขำนกุำรบริษัท 
ภำยในวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560  

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 ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทฯ หรือฝ่ำยบริหำร
เพื่อเตรียมชีแ้จงค ำตอบในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป  

mailto:sarisa@eastcoast.co.th
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แบบฟอร์ม ก 
แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ส าหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ของบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 
ประจ าปี 2561 

 

ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว..................................................................................................เป็นผู้ ถือหุ้นของ
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน.............................................หุ้น ที่อยู ่เลขท่ี..................................
ถนน............................................................ต ำบล/แขวง........................................อ ำเภอ/เขต....................................
จงัหวดั........................................................โทรศพัท์...........................................โทรสำร...........................................
E-mail (ถ้ำมี).............................................................................................................................................................       

ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอเสนอวำระกำรประชุมใหญ่สำมญัผู้ ถือหุ้น ของบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด 
(มหำชน) ประจ ำปี 2561 ดงันี ้
เร่ืองที่เสนอ : ............................................................................................................................................................ 
วตัถปุระสงค์ :  [     ]  เพื่อทรำบ  [     ]  เพื่อพิจำรณำ  [     ]  เพื่ออนมุตัิ 
โดยมีเหตผุลและรำยละเอียด คือ................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................         
และมีเอกสำรประกอบเพื่อสนบัสนนุข้อเสนอข้ำงต้น  จ ำนวน......................................แผน่ 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองวำ่ข้อควำมข้ำงต้น หลกัฐำนกำรถือหุ้น และเอกสำรประกอบทัง้หมดถกูต้องทกุประกำร และ
ยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมลูหรือเอกสำรหลกัฐำนดงักลำ่วได้ ข้ำพเจ้ำจึงลงลำยมือช่ือไว้เป็นหลกัฐำน 

ลงลำยมือช่ือ.................................................ผู้ ถือหุ้น 
    (..................................................) 
วนัท่ี................................................. 

หมำยเหต ุ: ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐำนดงันี ้
1. หลกัฐำนกำรถือหุ้น ได้แก่ ส ำเนำ Statement  จำกบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐำนอื่นจำกบริษัทศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 

จ ำกดั หรือ ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือ ผู้ รับฝำกทรัพย์สิน หรือ ส ำเนำใบหุ้นที่ลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง 
2. หลกัฐำนกำรแสดงตน ได้แก่ 

กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดำ : ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำงหรือใบต่ำงด้ำวกรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ 
หรือส ำเนำบตัรข้ำรำชกำร หรือส ำเนำบตัรพนกังำนรัฐวิสำหกิจ หรือส ำเนำใบอนญุำตขบัข่ี ที่ยงัไมห่มดอำยพุร้อมรับรองส ำเนำถกูต้อง 
กรณีผู้ ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล :  ส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคลล่ำสดุหรือมีอำยไุม่เกิน 3 เดือน และส ำเนำบตัรประชำชนหรือหนังสือ
เดินทำง (กรณีเป็นชำงตำ่งประเทศ) ของกรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำมในแบบขอเสนอเร่ือง ที่ยงัไม่หมดอำยพุร้อมรับรองส ำเนำถกูต้อง 
ในกรณีเป็นผู้ ถือหุ้นที่จดทะเบียนในตำ่งประเทศต้องมีโนตำรีพบัลิครับรองควำมถกูต้องของเอกสำรด้วย 

3. ในกรณีที่จะเสนอวำระกำรประชมุมำกกวำ่ 1 วำระ ให้ใช้ส ำเนำแบบฟอร์มตำมจ ำนวนวำระนี ้และกรอกข้อมลูพร้อมทัง้ลงลำยมือชื่อ
ให้ครบถ้วน 


