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วันที่ 30 มีนาคม 2561 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
 2. รายงานประจ าปี 2560 พร้อมงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (รูปแบบ CD 

ROM) 
 3. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 
 4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ค าชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ 

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องน ามาแสดงในวันประชุมพร้อมทั้งรายละเอียด
ของกรรมการอิสระ 

 5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 6. แผนที่ตั้งสถานที่จัดประชุม 
 7.   แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่  19 
มีนาคม 2561 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 09.30 
น. ณ ห้องกรุงธนบอลรูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ เลขที่ 219 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบาง
พลัด กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 
2560 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งบริษัทได้ส่งส าเนารายงาน
การประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด
เรียบร้อยแล้ว  และได้น าขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท (www.eforl-aim.com)  เพ่ือเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้น
และนักลงทุนทั่วไปและปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแก้ไขแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

http://www.eforl-aim.com/
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ประจ าปี 2561 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึ่งบริษัทได้
จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1  

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
ประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 ซึ่งมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนให้ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี 2560 และผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดท ารายงานประจ าปี 2560 และรายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2560 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความถูกต้องครบถ้วนและ
เพียงพอแล้ว จึงขอน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 เพ่ือรับทราบรายงาน
ประจ าปี 2560 ผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2560 ในรูปแบบ CD-ROM ซึ่งบริษัทได้จัดส่ง 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้น าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ
รายงานประจ าปี 2560 และผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2560 

  การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไมต่้องออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2560 และรายงานของผู้สอบบัญชี 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 112  แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ซึ่งก าหนดให้บริษัทต้องจัดท างบแสดงฐานะทางการเงิน
และงบก าไรขาดทุนประจ าปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทและจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ  คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการท างบ
การเงินของบริษัท สิ้นสุด วันที่  31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาทบทวนจาก
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้ผ่านการตรวจสอบจากนายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบ
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บัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6624 แห่งบริษัท แกรนท์ธอนตัน จ ากัด แล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณาอนุมัติ
งบการเงินส าหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังปรากฏในรายงานประจ าปี 2560 ซึ่ง
บริษัทได้จัดส่งข้อมูลในรูปแบบ CD-ROM ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

  ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561
พิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณา
ทบทวนจากฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตว่าถูกต้องแล้ว โดยฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2560
สามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

  ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญของบริษัท 
หน่วย: พันบาท 

ข้อมูลงบการเงินรวม 2560 2559 เพิ่มข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 
เงินสด 62,868 558,213 (495,345) -89% 
สินทรัพย์รวม 3,885,629 6,748,000 (2,862,371) -42% 
หนี้สินหมุนเวียน 2,978,684 3,921,832 (943,148) -24% 
หนี้สินรวม 3,981,192 4,759,864 (778,672) -16% 
มูลค่าหุ้นที่เรียกช าระแล้ว 1,208,122 1,034,307 173,815 17% 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 131,415 962,757 (831,342) -86% 
รายได้รวม 2,509,827 3,754,031 (1,244,204) -33% 
ต้นทุนขาย 2,028,370 2,979,298 (950,928) -32% 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักภาษี (2,202,353) (1,092,907) (1,109,446) 102% 
ดอกเบี้ยจ่าย 170,330 183,878 (13,548) -7% 
ก าไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (1,163,113) (614,448) (548,665) 89% 
ก าไรต่อหุ้น (บาท) (0.0762) (0.0574) (0.0188) 33% 
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การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 4   พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2560 และงดการจัดสรร
ก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

   ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับปี 2560  มีผลขาดทุน 
จ านวน 1,261.21 ล้านบาท  รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2560  ซึ่งบริษัทได้จัดส่ง
ข้อมูลในรูปแบบ CD-ROM ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2560 ได ้

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2560 และงดการจัดสรรก าไร
สุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเนื่องจากผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับปี 2560 มีผล
ขาดทุน จ านวน 1,261.21 ล้านบาท  

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 5   พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. ก าหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด โดยให้
กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่งแต่อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาเป็น
กรรมการได้อีก ซึ่งในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 2 ท่าน ดังนี้ 
1. นายมนัส แจ่มเวหา  ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ ประธาน 
     กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
2. นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์   กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ 
     พิจารณาค่าตอบแทน 
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โดยที่บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่  1 พฤศจิกายน 2560 เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอ
รายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งเสนอ
ระเบียบวาระต่างๆ แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระต่างๆ เข้ามายังบริษัทแต่
อย่างใด  

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 อนุมัติ
แต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
แล้วว่าบุคคลที่มีรายชื่อข้างต้นซึ่งต้องออกจากการด ารงต าแหน่งกรรมการตามวาระ ทั้ง 2 ท่าน 
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน
ของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บุคคลทั้ง 2 
ท่าน มีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และมีความเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทรายละเอียดประวัติผู้ที่
ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3. 

 นอกจากนี้คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่า นายมนัส แจ่มเวหา และนายสัมพันธ์  หุ่นพยนต์ ทั้ง 2 
ท่านสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง จึงเสนอให้
กลับเขา้ด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งด้วย รายละเอียดกรรมการและต าแหน่งที่เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาแต่งต้ัง 

ล าดับ ชื่อ- นามสกุล ต าแหน่งที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง 
1 นายมนัส แจ่มเวหา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธาน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
2 นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
จากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืน  ซึ่ง
อาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ หรือจะให้มี
ผลต่อไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้   ซึ่งบริษัทมีนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนให้
กรรมการในอัตราที่เทียบได้กับอุตสาหกรรมเดียวกันและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่
มีคุณภาพไว้ โดยค านึงถึงความเป็นธรรมและเหมาะสมส าหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้
สอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริษัทโดยก าหนดค่าตอบแทนเป็นรายเดือนโดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2560 เปรียบเทียบ ปี 2561 

2560 ปี 2561 (ปีท่ีเสนอ) 
ประเภท 
(บาท/

เดือน/คน) 

กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 

อนุกรรมการ 
บริหารความ

เสี่ยง 

กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 

อนุกรรมการ 
บริหารความ

เสี่ยง 

กรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน* 

ประธาน 30,000 30,000 15,000 30,000 30,000 15,000 15,000 

กรรมการ 20,000 25,000 10,000 20,000 25,000 10,000 10,000 

วงเงินรวมไม่เกิน 3,500,000  บาท วงเงินรวมไม่เกิน 3,500,000  บาท 
 *กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ก าหนดค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม /ต่อครั้ง 

โดยอัตราค่าตอบแทนกรรมการแต่ละรายเป็นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนปี 2560 ที่ประชุมเสนอ
ให้ที่ประชุมพิจารณามอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้
กรรมการชุดย่อยอ่ืน ๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561
วงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้น าเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 เพ่ือพิจารณามอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรร
เงินค่าตอบแทนให้กรรมการชุดย่อยอ่ืน  ๆ ภายใต้วงเงินที่ ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามที่
คณะกรรมการบริษัทเสนอและคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้ว  



 
 

7 

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนคะแนน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 
2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีคนเดิมอีกก็ได้  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 
และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพ่ือเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชี ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 

1. นายสมคิด เตียตระกูล   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 สอบบัญชีให้บริษัท จ านวน – ปี 
หรือ  
2. นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 สอบบัญชีให้บริษัท จ านวน 4 ปี 
หรือ 
3. นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 สอบบัญชีให้บริษัท จ านวน – ปี 
หรือ 
4. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 สอบบัญชีให้บริษัท 
จ านวน – ปี หรือ 
5. นายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 สอบบัญชีให้บริษัท จ านวน – ปี 

แห่งบริษัท แกรนท์ธอนตัน จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีปี 2561 และรอบระหว่างกาล 3 ไตรมาส ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้น ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท แกรนท์ธอนตัน จ ากัด จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของ บริษัท แกรนท์
ธอนตัน จ ากัด เข้าท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้ และให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตราย
ดังกล่าวเป็นผู้ท าการสอบทานตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท  

ซึ่งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับ
บริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมี
ความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการของบริษัท และก าหนดค่าสอบ
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บัญชีของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561 และรอบระหว่างกาล 3 ไตรมาส เป็นเงิน
จ านวน 2,270,000 บาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปี 2560 จ านวน 230,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11 โดย
ในปี 2560 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท เป็นเงินจ านวน 2,040,000 บาท 

  ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
ก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 

   1. นายสมคิด เตียตระกูล     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือ 
   2. นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล      ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 หรือ 
   3. นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 หรือ 
   4. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 หรือ 
   5. นายนรินทร์ จูระมงคล    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 

แห่งบริษัท แกรนท์ธอนตัน จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
เป็นเงินจ านวน 2,270,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาอย่าง
เหมาะสมและคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้ว  

ทั้งนี้ บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยเป็นผู้สอบรายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งเป็น
ผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านอนุมัติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 28 และข้อ 36 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพ่ือให้ข้อบังคับของบริษัทสอดคล้องกับกฎหมายและเพ่ือการก ากับดู
กิจการที่ดีในเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัทและเพ่ือให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติฉบับที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเ พ่ืออ านวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแก้ไข
ข้อบังคับของบริษัท รายละเอียดดังนี้ 
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ข้อบังคับปัจจุบัน ข้อเสนอแก้ไข 
ข้อ 28 ในการประชุมคณ ะกรรมการจะต้อง
ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

ข้อ 28 ในการประชุมคณะกรรมการจะต้อง
ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์
ประชุม 

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ ในที่ประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธาน
กรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้า
ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมใน
กรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่
สามารถปฏิ บั ติหน้ าที่ ได้  ถ้ ามี รองประธาน
กรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน 
ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม 

ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ ให้ เรียกว่า “ประชุม
สามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้น
ภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี
ของบริษัท 

ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุม
สามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้น
ภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี
ของบริษัท 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอ่ืน ๆ ให้เรียกว่า “ประชุม
วิสามัญ”  

การประชุมผู้ ถื อหุ้ นคราว อ่ืน  ๆ ให้ เรียกว่ า 
“ประชุมวิสามัญ” 

คณะกรรมการจะรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้
สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจ านวน
หุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือจ านวนผู้ถือหุ้นไม่น้อย
กว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทั้งหมดเข้าชื่อกันท าหนังสือในฉบับเดียวกันร้อง
ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดย
ในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุม

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้
สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือ
หลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
สิบ (10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะ
เข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ 
แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ใน
กรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม
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ข้อบังคับปัจจุบัน ข้อเสนอแก้ไข 
เพ่ือการใดไว้ให้ชัดเจนคณะกรรมการต้องจัด
ประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับ
หนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุม
ภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้น
ทั้ งหลายซึ่ งเข้ าชื่ อกันหรือผู้ ถือหุ้ นคน อ่ืน  ๆ 
รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียก
ประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วัน
ครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณี
เช่ น นี้  ให้ ถื อ ว่ า เป็ น ก ารป ระชุ ม ผู้ ถื อหุ้ น ที่
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่เกิดจากการจัดให้
มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการ
เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด 
จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์
ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ (ในมาตรา 
103) ผู้ ถื อ หุ้ น ต าม ว ร รค ส อ งต้ อ ง ร่ ว ม กั น
รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ เกิดจากการจัดให้มี
การประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท 

ทั้งนี้ เพ่ือให้การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย ซึ่งอาจจ าเป็นต้อง
แก้ไขถ้อยค าหรือข้อความในข้อบังคับและหรือค าขอจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ เพ่ือให้
เป็นตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามค าสั่งค าแนะน าของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ จึงเห็นควรเสนอให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 พิจารณามอบอ านาจ
ให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 
พิจารณามอบหมายให้มีอ านาจด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพ่ิมเติม
ข้อบังคับของบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น และอนุมัติการมอบอ านาจตามที่เสนอ 
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 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 28 และ
ข้อ 36 ตามรายละเอียดข้างต้นและอนุมัติการมอบอ านาจตามที่เสนอ 

 การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 9  พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 บริษัทก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวันที่ 3 เมษายน 
2561  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบก าหนดการดังกล่าว และขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจ าปี 2561 ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้นตามแผนที่ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 

 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วย 4 และเพ่ือเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองและ
มีความประสงค์จะมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วย 4 เพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ 

  ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาค าชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารหลักฐานที่ผู้เขา้ร่วมประชุม
ต้องเตรียมและน ามาแสดงในวันประชุม เพ่ือแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมตามที่ก าหนด รายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4. ให้แก่ประธานกรรมการและ/หรือผู้ที่ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนเข้าร่วม
ประชุม ซึ่งบริษัทเปิดให้ลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 8.30 น. และบริษัทจะด าเนินการประชุมตาม
ข้อบังคับของบริษัทเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

ขอแสดงความนับถือ 
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) 

 
(นายปรีชา นันท์นฤมิต) 

ประธานกรรมการ 


