
 

 

 

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) 
หนังสอืเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 

 

ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. 
 

 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

บริษัทจึงจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออเิล็กทรอนกิส์ (E-Meeting) 

 

โดยทำการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากห้องประชุมชั้น 6 

อาคารเลขที่ 160 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

 

เปิดรับลงทะเบียนผ่าน Application IR Plus AGM เวลา 08.00 น. 
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วันที่ 16 มีนาคม 2564  

เรื่อง   ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)    

เรียน   ท่านผู้ถือหุ้น   
   บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564  
 2. ประวัติโดยย่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็น

กรรมการอีกวาระหนึ่ง 
 3. หนังสือมอบฉันทะ เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการ

ออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งรายละเอียดของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
 4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 5. แผนที่ตั้งสถานที่ใช้สำหรับการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 
 6.  แบบแสดงความจำนงขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2563 (แบบ 56-1 One Report) แบบรูปเล่ม 
 7. ขั้นตอนและวิธีการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 8. แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) จึงมีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 
ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)  โดยจะทำ
การถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) จากห้องประชุมชั้น 6 อาคารเลขที่ 160 ถนนงาม
วงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เพ่ือพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 
2564 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการ
ประชุมจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดและได้
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.eforl-aim.com) เพ่ือเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
ทั่วไปและปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแก้ไขแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการ

http://www.eforl-aim.com/
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ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมในครั้งนี้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1  

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่   
1/2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 และมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2563 (แบบ 56-1 One Report) และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (แบบ 56-1 One Report) และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 
2563 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอแล้ว  
(ในรูปแบบ QR Code) ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) และบริษัทได้
จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้  

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้นำเสนอแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงาน
ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (แบบ 56-1 One Report) และผลการดำเนินงานของ
บริษัทในรอบปี 2563 เพ่ือรับทราบ 

  การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไมต่้องออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 
และรายงานของผู้สอบบัญชี 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report (ในรูปแบบ QR 
Code) ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มลงทะเบียน ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับ
นี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ซ่ึงงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2563 
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดย   
นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2785 แห่งบริษัท แกรนท์ธอนตัน จำกัด 
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แล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังปรากฏใน
แบบ 56-1 One Report 

 

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของบริษัท 
งบการเงินรวม (พันบาท) 

2563 2562 
เพิ่มข้ึน 
(ลดลง) 

ร้อย
ละ 

สินทรัพย์หมุนเวียน 1,131,620 1,310,211 (178,591) -14% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 424,998 1,133,474 (708,476) -63% 

สินทรัพย์รวม 1,556,618 2,443,685 (887,067) -36% 

หนี้สินหมุนเวียน 2,184,009 2,361,237 (177,228) -8% 

หนี้สินรวม 2,298,254 2,548,258 (250,004) -10% 

มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 2,416,502 2,416,264 238 0% 

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท 734,040 324,140 409,900 126% 

รายได้จากการขายและบริการรวม 1,666,909 1,921,477 (254,568) -13% 

ต้นทุนขายและบริการรวม (1,128,787) (1,341,363) (212,576) -16% 

กำไรขั้นต้น 538,122 580,114 (41,992) -7% 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (737,143) (640,412) 96,731 15% 

ขาดทุนสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (299,065) (272,672) 26,393 10% 

ขาดทุนต่อหุ้น (บาท) (0.0093) (0.0085) 0.0008 10% 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 
และรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งผ่านการพิจารณาทบทวนจากฝ่ายบริหาร ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 
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การลงมติ  วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 4   พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2563 และงดการจัดสรร
กำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 

   ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไร
สุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะหลังหักสำรองตามกฎหมายและเงินสะสม
อ่ืน ๆ ตามที่บริษัทกำหนด แต่เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2563 มีผล
ขาดทุน จำนวน 233.06 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ซึ่งบริษัท
จัดทำ (ในรูปแบบ QR Code) ปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มลงทะเบียน และบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือ
หุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผล
สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2563 ได้ 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2563 และงดการจัดสรรกำไร
สุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2563 มีผล
ขาดทุนจำนวน 233.06 ล้านบาท 

การลงมติ  วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระ 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ข้อบังคับของบริษัทข้อ 18. กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดย
ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งแต่อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาเป็น
กรรมการได้อีก ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทมีกรรมการที่ต้องออก
จากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ 

(1) นายปรีชา นันท์นฤมิต   กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
(2) นายจักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์ กรรมการและกรรมการบริหาร 
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(3) นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์  กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบ,ประธาน 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง  

โดยที่บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอ
รายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งเสนอ
ระเบียบวาระต่างๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระต่างๆ เข้ามายัง
บริษัทแต่อย่างใด  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาซึ่งไม่รวมกรรมการ 1 ท่านที่ต้องพ้นจาก
ตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติความรู้และ
ประสบการณ์บุคคลทั้ง 3 ท่าน ตามนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอย่างรอบคอบ
ระมัดระวังแล้ว เห็นควรให้ นายปรีชา นันท์นฤมิต นายจักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์ และนาย
สัมพันธ์ หุ่นพยนต์ ซึ่งต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง 
เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะกับการประกอบธุรกิจของบริษัท 
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติม) และ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มี
การแก้ไขเพ่ิมเติม) ตลอดจนประกาศที่เก่ียวข้อง 

ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการ 3 ท่านที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง
ตามวาระในครั้งนี้ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบระมัดระวังแล้ว
เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยเห็นว่าบุคคลซึ่งต้อง
ออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่ง
กรรมการบริษัท มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ
บริษัทและเพ่ือความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ สำหรับนายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ 
เป็นผู้มีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท สามารถให้ความเห็นได้
อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิ
การศึกษา ประสบการณ์การทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก
วาระหนึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
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คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 อนุมัติแต่งตั้ง
กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งดังนี้ อีกวาระหนึ่ง  

(1) นายปรีชา นันท์นฤมิต    กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

(2) นายจักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์ กรรมการและกรรมการบริหาร 

(3) นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธาน 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

การลงมติ  วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
จากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืน  ซึ่ง
อาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือจะให้มี
ผลต่อไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ ซึ่งบริษัทมีนโยบายมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้เสนอค่าตอบแทนกรรมการซึ่งกำหนดโดยเปรียบเทียบอัตราที่
เทียบได้กับอุตสาหกรรมเดียวกันและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาตามหลักเกณฑ์วิธีการแล้วเสนอ
ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2563 เปรียบเทียบ ปี 2564  

 2563 ปี 2564 (ปีที่เสนอ) 

ประเภท 
(บาท/

เดือน/คน) 

กรรม 
การ

บริษัท 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 

อน ุ
กรรมการ 

บริหารความ
เสี่ยง 

กรรมการ 
บริหาร 

กรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 

อน ุ
กรรมการ 
บริหาร

ความเสี่ยง 

กรรมการ 
บริหาร 

กรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

ประธาน 30,000 30,000 20,000 15,000 20,000 50,000 30,000 20,000 15,000 20,000 

กรรมการ 25,000 25,000 15,000 10,000 15,000 28,000 25,000 15,000 10,000 15,000 

 วงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท  วงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท 
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*กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,กรรมการบริหาร กำหนดค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม/ต่อครั้ง 

โดยไม่มีค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใดแต่อย่างใด และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมี
อำนาจพิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนกรรมการให้กรรมการและกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ ภายใต้
วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจำปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยไม่มีค่าตอบแทนที่เป็น
ผลประโยชน์อื่นใด และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพ่ือพิจารณามอบอำนาจ
ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนกรรมการให้กรรมการและ
กรรมการชุดย่อยอื่นๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น 

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนคะแนน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 
2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีคนเดิมอีกก็ได้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 
และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพ่ือเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบ 
บัญชี ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 

1. นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 สอบบัญชีให้บริษัท จำนวน 1 ปี 
หรือ  

2. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 สอบบัญชีให้บริษัท 
จำนวน - ปี หรือ 

3. นายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 สอบบัญชีให้บริษัท จำนวน - ปี 
หรือ 

4. นางสาวศรัญญา อัครมหาพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 สอบบัญชีให้บริษัท 
จำนวน - ปี หรือ 
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5. นางสาวอมรจิต เบ้าหล่อเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10853 สอบบัญชีให้บริษัท จำนวน 
- ปี  

แห่งบริษัท แกรนท์ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษั ทย่อยสำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีปี 2564 และรอบระหว่างกาล 3 ไตรมาส ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้น ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท แกรนท์ธอนตัน จำกัด จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอ่ืนของ บริษัท แกรนท์
ธอนตัน จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้และให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตราย
ดังกล่าวเป็นผู้ทำการสอบทานตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท  

ซึ่งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับ
บริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมี
ความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการของบริษัท และกำหนดค่าสอบ 
บัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2564 และรอบระหว่างกาล 3 ไตรมาส เป็นเงิน 
จำนวน 2,930,000 บาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปี 2563 จำนวน 200,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.33  ไม่
รวมค่าบริการอ่ืน (Non – Audit Fee) โดยในปี 2563 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีของ
บริษัท เป็นเงินจำนวน 2,730,000 บาท  

  ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ 
กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564  

1. นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 สอบบัญชีให้บริษัท จำนวน 1 ปี 
หรือ  

2. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 สอบบัญชีให้บริษัท 
จำนวน - ปี หรือ 

3. นายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 สอบบัญชีให้บริษัท จำนวน - ปี 
หรือ  

4. นางสาวศรัญญา อัครมหาพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 สอบบัญชีให้บริษัท 
จำนวน - ปี หรือ 

5. นางสาวอมรจิต เบ้าหล่อเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10853 สอบบัญชีให้บริษัท จำนวน 
- ปี  
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ทั้งนี้ บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยเป็นผู้สอบรายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท  

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านอนุมัติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระท่ี 8 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 26 มีนาคม 
2564  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบกำหนดการดังกล่าวและขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจำปี 2564 โดยพร้อมเพรียงกันในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. โดยบริษัทจะเปิดให้
ลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเข้าร่วมประชุมผ่านทาง Application IR PLUS AGM ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป   

 ผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 
ต้องยืนยันตัวตน โดยเตรียมแบบฟอร์มการลงทะเบียนพร้อมเอกสารประกอบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) เพ่ือใช้ในการ
ยืนยันตัวตน ทั้งนี้ท่านสามารถทำการยืนยันตัวตนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ทันทีนับแต่ได้รับหนังสือ
เชิญประชุมจนถึงวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 (โปรดศึกษาขั้นตอนและวิธีการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) 

 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่บุคคลอ่ืน (ผู้รับมอบฉันทะ) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โปรดเตรียมแบบฟอร์มการลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) และหนังสือ
มอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 โดยการสแกนหรือถ่ายรูปมายัง Email : IR@eforl-
aim.com (เอกสารฉบับจริงให้จัดส่งมาที่ “เลขานุการบริษัท” บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) สำนัก
งานจรัญสนิทวงศ์ 88 เลขที่ 324 326 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700) 
หลังจากนั้นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องทำการยืนยันตัวตนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยท่าน
สามารถดำเนินการได้ทันทีนับแต่ได้รับหนังสือเชิญประชุมจนถึงวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 (โปรดศึกษา
ขั้นตอนและวิธีการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วย 7)  

 ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-
Meeting) ของบริษัทได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์พร้อม
เอกสารประกอบ และจัดส่งมาที่ “เลขานุการบริษัท” บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) สำนักงานจรัญสนิท
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วงศ์ 88 เลขที่ 324 326 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 ภายในวันศุกร์ที่ 
23 เมษายน 2564 

 บริษัทขอเรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าผ่าน 2 
ช่องทาง 

 1. ทางไปรษณีย ์  เลขานุการบริษัท 
    บริษัท บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) สำนักงานจรัญสนิทวงศ์ 88  

เลขที่ 324 326 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด  
กรุงเทพมหานคร 10700 

 2. Email  IR@eforl-aim.com 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 (นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี) 
ประธานกรรมการ 

โดยมติคณะกรรมการ 
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) 
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