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วันท่ี 23 มีนาคม 2558 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2557 
 2. รายงานประจ าปี 2557 พร้อมงบการเงิน สิ้นสดุ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 (รูปแบบ CD-ROM) 
 3. ประวัติโดยสังเขปของผู้ทีไ่ด้รบัการเสนอช่ือเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ค าช้ีแจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและ
หลักฐานที่ผู้เขา้ร่วมประชุมต้องน ามาแสดงในวันประชุม พร้อมทั้งรายละเอยีดของกรรมการอิสระ 

5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
6. แผนที่ของสถานท่ีจัดประชุม 

 
 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2558 เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ์  2558 
ได้มมีติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 09:00 น. ณ ห้องกรุงธนบอลรูม โรงแรม
รอยัล รเิวอร์ เลขท่ี 219 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 ถนนจรัญสนิทวงศ ์แขวงบางพลัด กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ 
ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอ่ไปนี้ 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ครั้งที่ 1/2557 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จดัประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2557 เมื่อวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2557 โดยที่
ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งบริษัทได้สง่ส าเนารายงานการประชุมดังกลา่วให้ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดเรยีบรอ้ยแล้ว จึงขอให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจ าปี 
2558 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2557 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2557 ซึ่งมีการ
ประชุม เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนตรงตามมติที่ประชุมแล้ว  

 
วาระที่ 2   พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี 2557 และผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2557 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จดัท ารายงานประจ าปี 2557 และรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าป ี2557 ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอแล้ว จึงขอน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 เพื่อรับทราบ ดังปรากฏในรายงานประจ าปี 2557 ในรูปแบบ CD-ROM และรายงานงบ
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การเงินประจ าปี 2557 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แกผู่้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วย 2.  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรรับทราบรายงานประจ าปี 2557 และผลการด าเนินงานประจ าปี 
2557 

 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตแล้ว 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีการท างบการเงินของบริษัทสิ้นสดุ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 
ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาทบทวนจากคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทและได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับ
อนุญาตแล้ว เห็นวา่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบญัชีท่ีรับรองทั่วไปแล้ว จึงขอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2558 อนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2557 ดังปรากฏในรายงานงบการเงินประจ าปี 2557 ซึ่งบริษัท
ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสอืเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.  

 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรอนมุัติงบการเงินสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการ
พิจารณาทบทวนจากฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัและได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีรับ
อนุญาตว่าถูกต้องแล้ว 

 
วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2557 และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2557    

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไมต่่ ากว่าอัตราร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินได้
นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังจากหักส ารองตามกฎหมายและเงินสะสมอ่ืน ๆ แล้ว จากผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2557 บริษัทมีก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบคุคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังจากหัก
ส ารองตามกฎหมายแล้ว เป็นเงินจ านวน 209,309,570 บาท 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2557 และการจ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2557 ในอัตรา 0.01 บาท ต่อหุ้น จ านวนหุ้นสามญั 9,200,013,500 หุ้น โดยจ่ายเป็น
เงินสดรวมเป็นเงินจ านวน 92,000,135 บาท ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวคดิเป็นอัตราร้อยละ 43.95 ของก าไรสุทธิหลังหัก
ภาษีเงินได้นติิบุคคลเฉพาะกิจการและหักส ารองตามกฎหมายแล้ว โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีมสีิทธิไดร้ับเงินปันผล 
ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันก าหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพือ่สิทธิในการรับเงินปันผล วันท่ี 29 เมษายน 2558 
และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันท่ี 21 พฤษภาคม 2558 โดยจะจ่ายเมื่อไดร้ับอนุมัติจากท่ีประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2558 แล้ว    
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วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระ 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 มีกรรมการที่ต้องออกจากต าแหนง่ 2 ท่าน 
เนื่องจากอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุด ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. ก าหนดว่าในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี
ทุกครั้งให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 โดยให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่งแต่อาจ
ได้รับเลือกให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการได้อีก ซึ่งในปีนี้กรรมการทีต่้องออกจากต าแหน่ง 2 ท่าน คือ 
1. นายชาย วัฒนสุวรรณ กรรมการอิสระ และ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ัมพันธ์ หุ่นพยนต์ กรรมการอสิระ  

โดยที่บริษัทได้ประกาศในเว็บไซตข์องบริษัทเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามคีุณสมบัตเิหมาะสมเพื่อรับการ
คัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งเสนอระเบยีบวาระต่าง ๆ แตไ่ม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการ  หรอืระเบียบวาระ
ต่าง ๆ เข้ามายังบริษัทแต่อย่างใด คณะกรรมการบริษัทได้ด าเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยค านึงถึงความ
เหมาะสมประกอบกับคณุสมบัติความรู้ความสามารถแล้วเห็นว่าบุคคลทั้ง 2 ท่าน ดังกล่าว เป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์อย่างครบถ้วนและสอดคล้องกับนิยามกรรมการอสิระของตลาดหลักทรัพย์ ฯ  
รายละเอียดประวตัิผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบรษิัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง (1) นายชาย วัฒนสุวรรณ (2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สัมพันธ์ หุน่พยนต์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อย่างครบถ้วนสอดคล้องกับนิยามกรรมการ
อิสระของตลาดหลักทรัพย์ ฯ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง  

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี  2558 วงเงินไม่เกิน
8,000,000 บาทและจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

ปี 2558 ปี 2557 

ประเภทและ
อัตรา 

ค่าตอบแทน 

กรรมการ
บริษัท 

 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

ประเภทและ
อัตรา

ค่าตอบแทน 

กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ 
บริหาร 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 

(บาท/คน/
เดือน) 

ประธาน 
30,000 

กรรมการ 
20,000 

ประธาน 
30,000 

กรรมการ 
25,000 

ค่าเบี้ยประชุม 

(บาท/ครั้ง/คน) 

ประธาน  
15,000 

กรรมการ 
10,000 

ประธาน 
15,000 

กรรมการ 
10,000 

ประธาน 
15,000 

กรรมการ 
10,000 

รวมวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท รวมค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2557 เป็นเงินจ านวน 1,575,000 บาท   
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โดยอัตราและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวแตกต่างกับการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการในปี 2557 ซึ่ง
คณะกรรมการค านึงถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในปี 2558 และอนาคต เช่น การเติบโตของธุรกิจ ผลประกอบการ
ของบริษัท ข้อมูลการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ภาวะเศรษฐกิจตลอดจนค านึงถึง ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการแตล่ะคณะ ซึ่งมเีพิ่มมากข้ึนในเชิงปริมาณ ตามนโยบายเป้าหมายการเติบโตของบริษัท อีกทั้ง
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองตามแนวปฏิบัติของบริษทัจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันและตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรอนมุัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอ
และคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้ว   
 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2558 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ตามพระราชบัญญตัิบริษัทมหาชน มาตรา 120 ก าหนดว่า “ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสามญั
ประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบญัชีจะแต่งตั้ง
ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกกไ็ด”้ เมื่อปี 2557 นายสมคดิ เตียตระกูล ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 2785 แห่ง บริษัท  
แกรนท์ธอนตัน จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบญัชีดังมีรายชื่อต่อไปนี้  
1. นายสมคดิ เตยีตระกูล ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 2785 หรือ 
2. นางสุมาลี โชคดีอนันท์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3322 หรือ 
3. นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6624 หรือ 
4. นางสาวศันสนีย์ พูลสวสัดิ ์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6977 

แห่ง บริษัท แกรนท์ธอนตัน จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบรษิัทย่อยส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2558 และ
รอบระหว่างกาล 3 ไตรมาส โดยก าหนดให้ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตรายดังกล่าวเป็นผู้ท าการสอบทานตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย คณะกรรมการบรษิัทได้พิจารณาความเหมาะสมด้วยความรอบคอบ
แล้วเห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัช ีเป็นเงินจ านวน 1,990,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเกา้หมื่นบาทถ้วน) 
โดยมรีายละเอียดดังนี ้
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รายการตรวจสอบ/สอบทานงบการเงิน ค่าตอบแทน  
ปี 2558 

(บาท) 

ค่าตอบแทน 
ปี 2557 

(บาท) 

เพ่ิม/(ลด) 

(บาท) 

ค่าตรวจสอบงบการเงิน งวดปี สิ้นสุดวันที่ 
31 ธ.ค.   

600,000 525,000 

 

75,000 

ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 

งวดไตรมาสสิ้นสุด วันที่ 31มี.ค. 30 มิ.ย.
และ 30 ก.ย. (จ านวน 3 ไตรมาส) 

750,000 570,000 

 

180,000 

ค่าตรวจสอบงบการเงิน งวดปี สิ้นสุดวันท่ี 
31 ธ.ค.  บริษัทย่อย  

400,000 395,000 

 

5,000 

ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 

งวดไตรมาสสิ้นสุด วันที่ 31 มี.ค. 30 มิ.ย.
และ 30 ก.ย. (จ านวน 3 ไตรมาส) บริษัท
ย่อย 

240,000 195,000 45,000 

รวม 1,990,000 1,685,000 305,000 

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง   

 
 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังมีรายชื่อต่อไปนี้  
1. นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 2785 หรือ 
2. นางสุมาลี โชคดีอนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3322 หรือ 
3. นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6624 หรือ 
4. นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6977 

แห่ง บริษัท แกรนท์ธอนตัน จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นเงินจ านวน 
1,990,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาอย่างเหมาะสมและคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
แล้ว 
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วาระที่ 8   พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ทั้งนี้ บริษัทก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ในวันท่ี 16 มีนาคม 2558 และ  
ให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม 
พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2558 

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ี2558 ตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น 
ตามแผนที่ สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 อน่ึง หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้
บุคคลอื่นหรือกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตามแบบหนังสือมอบฉนัทะที่แนบมาพร้อมหนังสือ
ฉบับน้ี ท้ังนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมกรณุาเตรยีมเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมตามที่ก าหนดในสิ่งท่ีส่งมาด้วย 4. 
มามอบต่อประธานท่ีประชุมหรือผูท้ี่ประธานก าหนด ณ สถานท่ีประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม 

 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) 
   
       
 (นายปรีชา นันท์นฤมิต) 
                                                              ประธานกรรมการ 

 
 


