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หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัตเิร่ือง 
การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 

การเสนอช่ือผู้ท่ีมีคุณสมบัตเิหมาะสมท่ีจะได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้า 
และการส่งค าถามล่วงหน้า 

ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นท่ีจะจัดขึน้ในปี 2563 
 
 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีนโยบายที่จะด าเนินการจดัประชุมผู้ ถือหุ้นให้เป็นไป
ตามกฎหมายและแนวทางการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีก าหนดโดยหนว่ยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวข้อง โดยค านงึถึงการปฏิบตัิตอ่ 
ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนัโดยเฉพาะผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย มาตรการหนึง่คือ การให้สทิธิแก่ผู้ ถือหุ้นในการเสนอวาระ 
การประชมุผู้ ถือหุ้นและการเสนอแตง่ตัง้กรรมการรายใหม่เป็นการลว่งหน้า โดยระเบียบการที่ก าหนดขึน้นีเ้ป็นการให้สิทธิ
แก่ผู้ ถือหุ้นนอกเหนือจากสทิธิที่ผู้ ถือหุ้นมีอยูต่ามข้อบงัคบัของบริษัทฯ และตามบญัญตัิกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 
 (1) คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่ มีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม     
ที่จะได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม 

1. เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ คนหนึ่งหรือหลายคนรวมกนัไม่ต ่ากว่าร้อยละ 0.50 ของจ านวนสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของบริษัทฯ มีสทิธิที่จะเสนอเร่ืองได้ (ปัจจบุนับริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน ซึง่เป็นหุ้นสามญัที่มีสทิธิ
ออกเสยีงทัง้หมดจ านวน 959,487,557 หุ้น ดงันัน้สดัสว่นการถือหุ้นขัน้ต ่าร้อยละ 0.50 ของจ านวนสทิธิ
ออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทฯ จึงเทา่กบัประมาณ 4.8 ล้านหุ้น  

2. ถือหุ้นของบริษัทฯ อยูใ่นวนัท่ีเสนอเพิ่มวาระการประชุม และ/หรือวนัที่เสนอช่ือผู้มีคณุสมบตัิเหมาะสม 
ที่จะได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้า รวมทัง้จะต้องถือหุ้นของบริษัทฯ ในวนัที่จัดการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ด้วย 

 
(2) รายละเอียดข้อมูลที่ ผู้ถอืหุ้นจะเสนอ 

1. ช่ือ ที่อยูแ่ละเบอร์โทรศพัท์ ท่ีติดตอ่ได้ของผู้ ถือหุ้นท่ีเสนอ 
2. จ านวนหุ้นท่ีถือครองต้องไมต่ ่ากวา่ที่ก าหนดไว้เก่ียวกบัคณุสมบตัิของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเสนอ 
3. วตัถุประสงค์ของการเสนอเพื่อให้ทราบว่าผู้ ถือหุ้นต้องการให้บรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณา หรือเพื่อ

อนมุตัิ เป็นต้น 
4. รายละเอียดเก่ียวกบัเร่ืองที่เสนอโดยจะต้องชีแ้จงข้อเท็จจริง เหตผุล ความจ าเป็น ความเหมาะสมและ

ประเด็นที่ต้องการให้พิจารณา  
5. เอกสารแนบตามแบบฟอร์ม ก. 
 

(3) กรณีเสนอให้แต่งตัง้กรรมการรายใหม่ ต้องมีข้อมูลอย่างน้อย ดงัต่อไปนี ้
1. ประวตัิหรือข้อมลูเก่ียวกบับคุคลท่ีเสนอให้แตง่ตัง้เป็นกรรมการ 
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(1.1) ข้อมลูเบือ้งต้น เช่น ช่ือ อาย ุสญัชาติ ประสบการณ์การท างาน  ประวตัิการศึกษา การถือหุ้น
ในบริษัทฯ การท างานด้านสงัคม (ถ้ามี) เป็นต้น พร้อมกบัเอกสารหลกัฐาน ได้แก่ ส าเนาบตัร
ประชาชน พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง และส าเนาหลกัฐานการศกึษา ประกอบด้วย 

(1.2) การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนักบักิจการของบริษัทฯ หรือกิจการที่มีธุรกิจเก่ียวเนื่องกบั
ธุรกิจของบริษัท อย่างมีนยัส าคญั (ถ้ามี) เช่น ความสมัพนัธ์ด้านการเป็นลกูค้า ผู้จ าหน่าย
วตัถดุิบ เป็นต้น ทัง้นีเ้พื่อให้ทราบวา่บคุคลดงักลา่วอาจจะมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั
การเป็นกรรมการบริษัทหรือไม ่

(1.3) ประเภทของกรรมการที่จะเสนอให้แต่งตัง้ เช่น เสนอเพื่อแต่งตัง้เพื่อเป็นกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ เป็นต้น 

(1.4) หนงัสอืยินยอมจากบคุคลที่เสนอให้แตง่ตัง้เป็นกรรมการ  
(1.5) ในกรณีที่ เสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี  ้(เป็นไปตาม

รายละเอียดที่ปรากฎในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เร่ือง การขอ
อนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม)่    

1.5.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทัง้นี ้       
ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของบคุคลที่เสนอแตง่ตัง้รายนัน้ๆ ด้วย 

1.5.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง  พนกังาน ที่ปรึกษา  
ที่ได้รับเงินเดือนประจ าหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง  เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

1.5.3 ไม่ เ ป็นบุคคลที่มีความสัมพัน ธ์ ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียน              
ตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้       
คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือ 
บคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือ
บริษัทยอ่ย 

1.5.4 ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วมหรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ 
กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง  
เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับ  
การแตง่ตัง้ 

1.5.5 ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่เป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่ 
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กรรมการอิสระ ผู้ บริหาร หรือหุ้ นส่วนผู้ จัดการของส านักงานสอบบัญชีซึ่งมี   
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมี
ความขดัแย้งสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้น จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อย
กวา่สองปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

1.5.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็น          
ที่ปรึกษากฎหมายหรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้าน
บาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง ทัง้นีใ้นกรณีที่ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล  ให้รวมถึง       
การเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร  หรือหุ้นสว่น
ผู้จัดการ ของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 

1.5.7 ไม่เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็น      
ผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

1.5.8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับบริษัทฯ 
หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน 
ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละหนึ่ง 
ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น  ซึ่งประกอบกิจการที่มี
สภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ 

1.5.9 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับ        
การด าเนินงานของบริษัทฯ 

(1.6) ในกรณีที่เสนอแตง่ตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบจะต้องมีคณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้
1.6.1 ต้องมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระตามข้อ (1.5)  
1.6.2 ต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของ

บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท และ 

1.6.3 ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดับเดียวกัน 
เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

1.6.4 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในฐานะกรรมการ
ตรวจสอบได้ ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยว่าด้วย
คณุสมบตัิและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. บคุคลที่ถกูเสนอช่ือต้องไม่มีลกัษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 พ.ร.บ.หลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 และหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน 
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(4) ช่องทางในการเสนอเร่ือง 
1. ผู้ ถือหุ้ นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทฯ ก าหนดข้างต้นจะต้องเสนอเร่ือง (ต้นฉบับ) เป็น          

ลายลกัษณ์อักษรส่งทางไปรษณีย์ มายงัฝ่ายเลขานุการบริษัท ภายในวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 หรือ    
สง่ผ่านทางโทรสารหรืออีเมล์แอดเดรส เพื่อแจ้งในเบือ้งต้น  แล้วจากนัน้จึงจดัท าเป็นหนงัสือฉบบัจริง 
(Hard copy) สง่ถึงฝ่ายเลขานกุารบริษัท ภายในวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อน าเสนอคณะกรรมการ
บริษัทฯ พิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป  
พร้อมกับแนบเอกสาร ได้แก่  

- ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานแสดงตน เช่น ส าเนาบตัรประชาชน พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถกูต้อง 

- หลักฐานการถือหุ้ น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หลักฐานอื่นจาก          
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเอกสารประกอบตา่ง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา 

โดยส่งมาที่ :  นางสาวสาริสา ทองกิตตกิลุ 
 ผู้ช่วยเลขานกุารบริษัท 

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 
25/28 หมู ่12 ต าบลบงึค าพร้อย อ าเภอล าลกูกา 
จงัหวดัปทมุธานี 12150 
e-mail : sarisa@eastcoast.co.th 
โทรศพัท์ (66) 02 152 7301 ตอ่ 212 
โทรสาร (66) 02 152 7305 

 

(5) ช่วงเวลาที่เปิดรับเร่ืองจากผู้ถอืหุ้น 
     ตัง้แตว่นัท่ี 30 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 

(6) หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาเพื่อเพิ่มวาระการประชุม มีรายละเอียด ดังนี ้

1. เร่ืองที่สามารถเสนอเพิ่มวาระการประชมุ 
(1.1) เร่ืองที่ไมข่ดัตอ่กฎหมาย ข้อบงัคบั ประกาศ กฎ และระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการหรือ

หนว่ยงานท่ีก ากบัดแูลบริษัทฯ 
(1.2) เร่ืองที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม 
(1.3) เร่ืองที่เสนอเพื่อพฒันาการบริหารจดัการภายในองค์กร 

2. เร่ืองที่ไมส่ามารถเสนอเพิ่มวาระการประชมุ 
(2.1) เร่ืองที่เสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วนตามที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ข้างต้น 
(2.2) เร่ืองที่อยูน่อกเหนืออ านาจที่บริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ จะด าเนินการได้ 
(2.3) เร่ืองที่เก่ียวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างของผู้ ถือหุ้นไม่ได้

แสดงให้เห็นถึงเหตอุนัควรสงสยัเก่ียวกบัความไมป่กติของเร่ืองดงักลา่ว 
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(2.4) เร่ืองผู้ ถือหุ้ นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และ    
เร่ืองดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนสิทธิ        
ออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท โดยที่ข้อเท็จจริงยงัไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญัจากที่เสนอ
ในครัง้ก่อน 

(2.5) เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเสนอโดยไมม่ีข้อมลูรายละเอียดเพียงพอหรือไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทฯ
ก าหนดข้างต้น 

(2.6) เร่ืองอื่นที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นวา่ไมม่ีความจ าเป็นท่ีจะต้องบรรลเุป็นวาระ 
(ซึง่คณะกรรมการบริษัทฯ จะชีแ้จงเหตผุลและอธิบายให้ผู้ ถือหุ้นเข้าใจตอ่ไป) 

 

(7) การด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ หลังจากรับเร่ืองจากผู้ถอืหุ้น 

1. การประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเสนอ 
เลขานกุารบริษัทจะน าเร่ืองจากผู้ ถือหุ้นเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาในการประชุมครัง้

ถดัไปหลงัจากปิดรับเร่ืองแล้ว ซึง่จะก าหนดให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ภายในไมเ่กินเดือนกมุภาพนัธ์ 2563 
2. การบรรจเุร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชมุเพิ่มเติม 

2.1 เร่ืองที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเหมาะสมและควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ ถือ
หุ้น ซึง่จะแจ้งในหนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะให้ความเห็นในวาระ
ดงักลา่ววา่เป็นเร่ืองที่เสนอโดยผู้ ถือหุ้น 

2.2 เร่ืองที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ ถือหุ้น จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 
พร้อมเหตผุลเป็นหนงัสอืจากบริษัทฯ ต่อไป และจะแจ้งเป็นเร่ืองเพื่อทราบในการประชุมผู้ ถือ
หุ้นในครัง้นัน้ 

2.3 ในกรณีที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเห็นชอบให้มีการบรรจุเร่ืองที่เสนอโดยผู้ ถือหุ้นเข้าเป็นวาระ
การประชมุของผู้ ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจเุร่ืองดงักลา่วเป็นวาระการประชุม
ผู้ ถือหุ้นท่ีจะจดัให้มีขึน้ในครัง้ถดัไป 

3. การเสนอช่ือบคุคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อน
การประชมุ 
3.1 ในกรณีที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะเสนอเป็นวาระ

การประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ต่อไป กรณี     
การเสนอช่ือบุคคลใดที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ 
จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบเป็นหนงัสอืตอ่ไป  

 
(8) การส่งค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2563 

คณุสมบตัิของผู้ถือหุ้นท่ีมีสทิธิสง่ค าถามลว่งหน้าก่อนการประชมุ 
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เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 ซึ่งปรากฎเป็นผู้ ถือหุ้นอยู่ในวนัที่บริษัทฯ ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น (Record 
Date)  

เนือ้หาของค าถาม 
ต้องเก่ียวข้องกบัวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซึง่มีวาระที่ส าคญั ดงันี ้

- พิจารณารับรองรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับผลการด าเนินงาน 
ประจ าปี 2562 

- อนมุตัิงบการเงิน ประจ าปี 2562 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
- พิจารณาจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2562 เป็นเงินทนุส ารองตามกฎหมาย 
- พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีประจ าปี 2563 
- พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระ และก าหนดคา่ตอบแทน

กรรมการประจ าปี 2563 
ขัน้ตอนการพจิารณาของบริษัทฯ 

- ผู้ ถือหุ้นที่มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามที่บริษัทฯ ก าหนดข้างต้น สามารถส่งค าถามล่วงหน้าต่อ
บริษัทฯ เป็นลายลกัษณ์อกัษรสง่ทางไปรษณีย์ หรืออีเมล์แอดเดรส มายงัฝ่ายเลขานกุารบริษัท 
ภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2563  

โดยส่งมาที่ :  นางสาวสาริสา ทองกิตตกิลุ 
 ผู้ช่วยเลขานกุารบริษัท 

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 
25/28 หมู ่12 ต าบลบงึค าพร้อย อ าเภอล าลกูกา 
จงัหวดัปทมุธานี 12150 
e-mail : sarisa@eastcoast.co.th 
โทรศพัท์ (66) 02 152 7301 ตอ่ 212 
โทรสาร (66) 02 152 7305 

- ฝ่ายเลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้พจิารณา เพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือฝ่ายบริหาร
เพื่อเตรียมชีแ้จงค าตอบในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป  
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แบบฟอร์ม ก 
แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ส าหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ของบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 
ประจ าปี 2563 

 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..................................................................................................เป็นผู้ ถือหุ้นของ
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) จ านวน.............................................หุ้น ที่อยู ่เลขท่ี..................................
ถนน............................................................ต าบล/แขวง........................................อ าเภอ/เขต....................................
จงัหวดั........................................................โทรศพัท์...........................................โทรสาร...........................................
E-mail (ถ้ามี).............................................................................................................................................................       

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ของบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด 
(มหาชน) ประจ าปี 2563 ดงันี ้
เร่ืองที่เสนอ : ............................................................................................................................................................ 
วตัถปุระสงค์ :  [     ]  เพื่อทราบ  [     ]  เพื่อพิจารณา  [     ]  เพื่ออนมุตัิ 
โดยมีเหตผุลและรายละเอียด คือ................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................         
และมีเอกสารประกอบเพื่อสนบัสนนุข้อเสนอข้างต้น  จ านวน......................................แผน่ 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อความข้างต้น หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทัง้หมดถกูต้องทกุประการ และ
ยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมลูหรือเอกสารหลกัฐานดงักลา่วได้ ข้าพเจ้าจึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐาน 

ลงลายมือช่ือ.................................................ผู้ ถือหุ้น 
    (..................................................) 
วนัท่ี................................................. 

หมายเหต ุ: ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานดงันี ้
1. หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ ส าเนา Statement  จากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอื่นจากบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 

จ ากดั หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน หรือ ส าเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
2. หลกัฐานการแสดงตน ได้แก่ 

กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา : ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทางหรือใบต่างด้าวกรณีเป็นชาวต่างประเทศ 
หรือส าเนาบตัรข้าราชการ หรือส าเนาบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือส าเนาใบอนญุาตขบัข่ี ที่ยงัไมห่มดอายพุร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 
กรณีผู้ ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล :  ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลล่าสดุหรือมีอายไุม่เกิน 3 เดือน และส าเนาบตัรประชาชนหรือหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชางตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามในแบบขอเสนอเร่ือง ที่ยงัไม่หมดอายพุร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 
ในกรณีเป็นผู้ ถือหุ้นที่จดทะเบียนในตา่งประเทศต้องมีโนตารีพบัลิครับรองความถกูต้องของเอกสารด้วย 

3. ในกรณีที่จะเสนอวาระการประชมุมากกวา่ 1 วาระ ให้ใช้ส าเนาแบบฟอร์มตามจ านวนวาระนี ้และกรอกข้อมลูพร้อมทัง้ลงลายมือชื่อ
ให้ครบถ้วน 


