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สารบัญ 

 
                                                                                                            หน้า 

หนงัสอืนดัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2563 5 

เอกสารแนบหนงัสอืนดัประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้  ครัง้ท่ี 1/2563  

1.   สาํเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 ประชมุเมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2563 14 

2.   สารสนเทศรายการจาํหนา่ยไปซึง่สนิทรพัยข์องบรษัิท เอือ้วิทยา จาํกดั (มหาชน) (บญัชี 1)  

3.   สารสนเทศรายการจาํหนา่ยไปซึง่สนิทรพัยข์องบรษัิท เอือ้วิทยา จาํกดั (มหาชน) (บญัชี 2)  

4.   รายงานความเห็นของท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระจากบรษัิท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จาํกดั 

      เก่ียวกบัการเขา้ทาํรายการจาํหนา่ยไปซึง่สนิทรพัย ์

 

5.  ขอ้มลูเก่ียวกบักรรมการอิสระท่ีบรษัิทเสนอช่ือใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 30 

6.   ขอ้บงัคบัของบรษัิทในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 35 

7.   เอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้รว่มประชมุตอ้งแสดงก่อนเขา้รว่มประชมุ วิธีการมอบฉนัทะ  

      การลงทะเบียน และการออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผูถื้อหุน้ 

37 

8.   แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2563 41 

9.   หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซอ้น) 42 

10.  หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. (แบบท่ีกาํหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั) 44 

11.  หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค. (ใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศ 

       และแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ทา่นัน้) 

49 

12. แบบคดักรองโรคไวรสัโควิด (COVID-19) 54 
      

 
 

หมายเหตุ ทา่นผูถื้อหุน้สามารถดหูนงัสอืนดัประชมุและเอกสารประกอบการประชมุใน Website ของบรษัิท  

www.uwc.co.th ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  29 กรกฎาคม 2563 เป็นตน้ไป 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

 

คณุมณฑล         เชตวุลัลภกลุ  เลขานกุารบรษัิท  โทรศพัท ์ :  02-543-9020-8 

       E-mail  :  monthon@uwc.co.th 

คณุธญัพร          เจตรจ์าํลอง สว่นกาํกบัดแูลกิจการ โทรศพัท ์ :  02-543-9020-8  ตอ่ 137  

         E-mail  :  thanyaporn@uwc.co.th 

       โทรสาร :  02-543-9029 

 

2 



 

มาตราการจัดการประชุมภายใต้สถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
 

จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) ในประเทศไทย บริษัทมีความตระหนกัและหว่งใย

ตอ่ความเส่ียงของการแพรร่ะบาดดงักล่าว ในการประชมุผูถื้อหุน้ จงึขอถือโอกาสนีข้อความร่วมมือและซกัซอ้มความเขา้ใจมายงั

ผูถื้อหุน้ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ขอความร่วมมือผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

บรษัิทขอความรว่มมือผูถื้อหุน้มอบฉนัทะแทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง เพ่ือเป็นการป้องกนัและลดโอกาสเส่ียงต่อการ

แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จากความแออัดของผู้ถือหุน้ในวันประชุม ซึ่งมิอาจคาดเดาไดแ้ละเพ่ือสุขอนามัยของ      

ตวัทา่นเอง บรษัิทขอความรว่มมือมายงัผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณามอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระแทนการเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง 

2. ขอแจ้งช่องทางการส่งคาํถามล่วงหน้า 

ผูถื้อหุน้สามารถส่งคาํถามเป็นลายลกัษณอ์กัษรท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชมุเป็นการล่วงหนา้มายงั 

• เว็บไซต ์www.uwc.co.th 

• E-mail : monthon@uwc.co.th และ/หรอื info@uwc.co.th 

• โทรสาร 02-54-9029, 02-915-2114 

• ไปรษณียล์งทะเบียนสง่ไปยงั นายมณฑล เชตวุลัลภกลุ (เลขานกุารบริษัท) ชัน้ 17 อาคารศภุาลยั               

แกรนด ์ทาวเวอร ์เลขท่ี 1011 ถนนพระราม 3 ช่องนนทร ียานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

เลขานุการบริษัทจะเป็นผูร้วบรวมคาํถาม และส่งใหป้ระธานกรรมการหรือกรรมการบริหารท่ีเก่ียวขอ้งพิจารณาตามลาํดบั

การตอบคาํถามกรณีท่ีผูถื้อหุน้ส่งคาํถามล่วงหนา้ก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ บริษัทฯ จะพิจารณาตอบคาํถามท่ีไดร้ับจาก        

ผูถื้อหุน้ โดยตอบในวนัท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

3. กรณีผู้ถอืหุ้นทีม่ีความประสงคจ์ะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

บริษัทขอใหท้่านผูถื้อหุน้ปฏิบัติตามแนวทางการดาํเนินการจัดประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2563 ของบริษัทอย่าง

เครง่ครดั เพ่ือปอ้งกนัและลดความเส่ียงของการแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 ดงันี ้

3.1 ผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุทา่นจะตอ้งกรอกแบบสอบถามเพ่ือคดักรองโรคไวรสั COVID-19 ก่อนการเขา้ร่วมประชุม ในกรณี

ท่ีท่านปกปิดขอ้มูลดา้นสุขภาพหรือประวตัิการเดินทางของท่านอาจถือเป็นความผิดตามพระราชบญัญัติโรคติดต่อ 

พ.ศ. 2558 

3.2 การเข้าอาคารสถานท่ีจัดประชุมจะมีระบบคดักรอง และเป็นขัน้ตอนท่ีใชเ้วลา  ซึ่งอาจจะไม่สามารถอาํนวยความ

สะดวกเหมือนการจดัประชุมในปีก่อน บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ ท่ีมีอุณหภูมิ

รา่งกายสงูกวา่ 37.5 องศาเซลเซียส ท่ีไม่ผ่านการคดักรองเขา้อาคารสถานท่ีจดัประชมุ 

3.3 บรษัิทของดการจดับรกิารอาหารวา่งและเครื่องด่ืมใดๆ ในบรเิวณพืน้ท่ีจดัประชมุ โดยจะมีเฉพาะนํา้ดื่มบรรจุขวดจดัให้

ในหอ้งประชมุเทา่นัน้ 

3.4 บรษัิทจะมีการดาํเนินการประชมุท่ีกระชบัท่ีสุด และเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมท่ีกาํหนดไวอ้ย่างถูกกฎหมาย 

จงึขอความรว่มมือผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ คือ 

(1) การตอ่แถวบรเิวณ จดุคดักรอง จดุตรวจเอกสาร และจดุลงทะเบียน จะเวน้ระยะหา่ง 1 เมตร ซึง่อาจจะทาํใหเ้กิด

ความไม่สะดวก 

(2) ผูท่ี้ผา่นการคดักรองตอ้งตดิสติก๊เกอรแ์ละใส่หนา้กากอนามยัตลอดเวลาท่ีเขา้ร่วมประชมุ 

(3) ท่ีประชมุจะรบัเฉพาะคาํถามเป็นลายลกัษณอ์กัษรของผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ โดยผูถื้อหุน้หรือ

ผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ สามารถส่งคาํถามใหล้่วงหนา้ก่อนวนัประชุมมายังช่องทางตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 2  

หรือมอบใหเ้จา้หนา้ท่ีบรษัิทในท่ีประชมุ โดยคณะกรรมการบรษัิทจะตอบคาํถามในวนัท่ีประชมุ 
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(4) หากสถานการณมี์การเปล่ียนแปลงไป หรือมีขอ้กาํหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติม บริษัทจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้

หรือผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ ทราบผ่านทางเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และผ่านเว็บไซต์

ของบรษัิทเก่ียวกบัการจดัประชมุผูถื้อหุน้ www.uwc.co.th หวัขอ้นกัลงทนุสมัพนัธ ์->การประชมุผูถื้อหุน้ 
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วนัท่ี 5 สงิหาคม  2563 

หนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถอืหุน้คร้ังที่ 1/2563 

บริษัท เอือ้วทิยา จาํกดั (มหาชน) 

เร่ือง ขอเชิญประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2563 

เรียน ทา่นผูถื้อหุน้บรษัิท เอือ้วิทยา จาํกดั (มหาชน) ("บริษัทฯ") 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    1.  สาํเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 ประชมุเมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2563 

2. สารสนเทศรายการจาํหนา่ยไปซึง่สนิทรพัยข์องบรษัิท เอือ้วิทยา จาํกดั (มหาชน) (บญัชี 1) 

3. สารสนเทศรายการจาํหนา่ยไปซึง่สนิทรพัยข์องบรษัิท เอือ้วิทยา จาํกดั (มหาชน) (บญัชี 2) 

4. รายงานความเห็นของท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระจากบริษัท บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ 

จาํกดั เก่ียวกบัการเขา้ทาํรายการจาํหนา่ยไปซึง่สนิทรพัย ์

5. ขอ้มลูเก่ียวกบักรรมการอิสระท่ีบรษัิทเสนอช่ือใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 

6.  ขอ้บงัคบัของบรษัิทในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 

7. เอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งแสดงก่อนเขา้ร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ     

การลงทะเบียน และการออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผูถื้อหุน้ 

8. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุสามญัถือหุน้ 

9. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซอ้น) 

10. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. (แบบท่ีกาํหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจน

ตายตวั) 

ดว้ยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท เอือ้วิทยา จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติใหเ้รียกประชุมวิสามญัผูถื้อ

หุน้ ครัง้ท่ี 1/2563 ในวนัท่ี 20 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งคอนเวนชั่น ชัน้ 33 อาคารศุภาลยั แกรนด ์      

ทาวเวอร ์เลขท่ี 1011  ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตาม

ระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2563 ซึ่งจัดขึน้เม่ือวันที ่29 เมษายน 

2563 

(การลงมติ: มติท่ีประชมุตอ้งไดร้บัการอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออก

เสยีงลงคะแนน) 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล บรษัิทฯ ไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ซึ่งจดัขึน้

เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2563 และได้ส่งส ําเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย ์            
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แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และต่อกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาตามท่ี

กฎหมายกําหนด ตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.uwc.co.th) เรียบรอ้ยแล้ว 

รายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งทีส่ง่มาดว้ย 1)  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบรษัิทเห็นวา่ ไดม้ีการบนัทกึรายงานการประชมุ

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ซึง่จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2563 ไวอ้ยา่งถกูตอ้งครบถว้นแลว้ จงึเห็น

ควรเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้รบัรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

วาระที ่2 พิจารณาอนุมัติการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลซึ่งเป็น

รายการจาํหน่ายไปซึ่งสินทรัพย ์

(การลงมติ: มติท่ีประชุมตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่ตํ่ากว่าสามในสี่ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นบัรวมผูถื้อหุน้ท่ีมีสว่นไดเ้สีย ทัง้นี ้ไม่มีผูถื้อหุน้ท่ีมีสว่นได้

เสยีในวาระท่ี 2) 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล ในปี 2558 คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (“กพช.”) ไดม้ีมติ

เห็นชอบแผนปรบัปรุงแผนพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2558 – 2579 (“PDP 2015”) และ

พฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก (“AEDP”) โดยไดใ้หค้วามสาํคญักบัการสรา้งความมั่นคง

ทางพลงังาน ผ่านการกระจายเชือ้เพลิงในการผลิตไฟฟ้า และเพ่ิมสดัส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน

หมนุเวียนใหม้ากขึน้ และจากแผน PDP 2015 ดงักลา่ว บรษัิทฯ จึงมองวา่ ธุรกิจผลติไฟฟา้จากเชือ้เพลิง

ชีวมวลในขณะนัน้ เป็นธุรกิจท่ีมีศกัยภาพในการเติบโตและสามารถสรา้งรายไดอ้ย่างสมํ่าเสมอใหแ้ก่

บรษัิทฯ เน่ืองจากมีสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ท่ีแนน่อนกบัหนว่ยงานภาครฐั รวมถึงเป็นการขยายขอบเขตงาน

และกระจายความเสี่ยงของธุรกิจเดิมของบริษัทฯ คือ การรบัจา้งผลิตเสาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นไฟฟ้า

และโทรคมนาคม ซึ่งตอ้งรอการประมลูงานจากภาครฐั บริษัทฯ จึงตดัสินใจเขา้ลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟ้า

ชีวมวล ซึ่งรวมถึง การเข้าซือ้หุ้นในบริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จํากัด (UKB)  (เดิมช่ือ         

บริษัท ทีอารซ์ี คลีนเอนเนอรย์ี่ จํากัด) บริษัท ยูดับบลิวซี อาํพัน ไบโอแมส จํากัด (UAB) (เดิมช่ือ     

บรษัิท แอ๊ดวานซ ์ไบโอพาวเวอร ์จาํกดั) และบรษัิท สตกึไบโอแมส จาํกดั (SBM) (UKB UAB และ SBM 

รวมเรยีกวา่ บริษัทเป้าหมาย) 

ทัง้นี ้ในขณะท่ีบริษัทฯ เขา้ซือ้หุ้นของบริษัทเป้าหมายดังกล่าว บริษัทเป้าหมายทัง้ 3 แห่งได้หยุด

ดาํเนินการผลติไฟฟา้เน่ืองจากไดร้บัผลตอบแทนไม่คุม้ค่า อย่างไรก็ตาม ในขณะนัน้บริษัทฯ เล็งเห็นว่า 

บริษัทฯ น่าจะสามารถบริหารจดัการลดตน้ทุนเชือ้เพลิงท่ีใชใ้นการผลิตไฟฟ้าของบริษัทเป้าหมายลง 

และจะสามารถทาํใหบ้รษัิทเปา้หมายทัง้ 3 แหง่กลบัมามีผลประกอบการท่ีนา่จะสรา้งกาํไรได ้

โดยในการเข้าซื ้อหุ้นของบริษัทเป้าหมายดังกล่าว บริษัทฯ ได้เข้าทําการตรวจสอบสถานะ               

(Due Diligence) รวมถงึ ประเมินคา่ใชจ้่ายในการลงทนุเพ่ิมเติม และจดัทาํประมาณการในการปรบัปรุง

และซ่อมแซมเครื่องจกัรของบริษัทเป้าหมายเพ่ือใหส้ามารถกลบัมาเดินเครื่องไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี ้ในการเขา้ซือ้หุน้ของ UAB และ SBM บรษัิทฯ ไดแ้ตง่ตัง้ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ คือ บรษัิท 
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แคปปิตอล ลิงค ์แอ๊ดไวเซอรี่ จาํกดั เพ่ือใหค้วามเห็นต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 2/2558 โดยท่ี

ปรึกษาทางการเงินอิสระดงักล่าวไดใ้หค้วามเห็นว่า เห็นควรใหอ้นมุตัิรายการดงักล่าวอย่างไรก็ตาม 

ภายหลงัจากการเขา้ซือ้หุน้ของบริษัทเป้าหมาย บริษัทฯ พบว่าเพ่ือใหส้ามารถบริหารจดัการตน้ทนุการ

ผลติไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ UAB และ SBM มีความจาํเป็นตอ้งปรบัเปลีย่นเครือ่งจกัรใหส้ามารถรองรบั

เชือ้เพลิงชีวมวลชนิดอ่ืน เช่น ไมส้บั หรือหญ้าเนเปียร ์เป็นเชือ้เพลิงแทนเปลือกไมแ้ละแกลบ ซึ่งใน

ขณะนัน้มีราคาสงูมากและมีปริมาณไม่เพียงพอในบางช่วงเวลา สง่ผลใหต้น้ทนุการผลิตสงูและไม่คุม้

คา่ท่ีจะใชเ้ป็นเชือ้เพลงิ รวมถึง 

ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการปรบัปรุงเครื่องจักรของบริษัทเป้าหมายไม่เป็นไปตามท่ีประเมินไว ้

เน่ืองจากสภาพของเครื่องจักรซึ่งหยุดเดินเครื่องจักรเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้ามาเป็นระยะเวลานาน 

ประกอบกบัองคป์ระกอบของโรงไฟฟา้ดงักลา่วจาํเป็นตอ้งมีการดดัแปลงและปรบัปรุงหลายสว่น  ทาํให ้

UAB และ SBM มีผลประกอบการขาดทุนมาโดยตลอด และ UKB เริ่มมีผลประกอบการขาดทุน          

ใน ปี 2563  

ทั้งนี ้ในช่วงปลายปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาร่วมกันอย่างรอบคอบแลว้เห็นว่าผล

ประกอบการของบรษัิทเปา้หมายมีผลขาดทนุอย่างต่อเน่ืองตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา จากรายไดท่ี้นอ้ย

กวา่คา่ใชจ้่ายในการดาํเนินงาน ค่าเสื่อมราคา ตน้ทนุเชือ้เพลิงท่ีสงูอนัเป็นผลมาจากการเดินเครื่องจกัร

แบบไม่ต่อเน่ือง และการทดสอบเครื่องจกัร รวมถึงการดอ้ยค่าของทรพัยส์ินท่ีตอ้งมีการประเมินทุกปี   

อีกทัง้ภาระดอกเบีย้จากการออกหุน้กูท่ี้จะตอ้งชาํระจากการลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟ้าดงักลา่ว ดงันัน้ หาก

บรษัิทฯ สามารถจาํหนา่ยเงินลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลทัง้ 3 แห่งนีไ้ด ้บริษัทฯ จะสามารถนาํเงินท่ี

ไดไ้ปชาํระคืนหุน้กูท่ี้จะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัใกล ้ รวมถึงสามารถลดภาระการคํา้ประกนัเงินกูย้ืม

จากสถาบนัการเงินท่ีบรษัิทฯ คํา้ประกนัใหแ้ก่ UKB ทาํใหส้ามารถลดสดัสว่นหนีส้นิตอ่ทนุของบรษัิทฯ ได้

เป็นอยา่งมาก และไปมุง่เนน้การลงทนุในธุรกิจหลกั (Core Business) ของบรษัิทฯ คือ ธุรกิจรบัจา้งผลิต

เสาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นไฟฟ้าและโทรคมนาคม ซึ่งเป็นธุรกิจท่ีบรษัิทฯ มีความรูค้วามชาํนาญมากว่า 

50 ปี   

นอกจากนี ้บรษัิทฯ ไดเ้คยพิจารณาถึงทางเลอืกในการเพ่ิมทนุ หรอืกูย้ืมเงินเพ่ิมเติมเพ่ือเสรมิสภาพคลอ่ง

ของหน่วยธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การท่ีบริษัทเป้าหมายมีผลประกอบการ

ขาดทุนอย่างต่อเน่ืองส่งผลใหอ้ตัราส่วนหนีส้ินต่อทุนของบริษัทฯ มีสดัส่วนท่ีสูง ทาํใหไ้ม่สามารถขอ

ความช่วยเหลือทางการเงินจากสถาบันการเงินได้ นอกจากนี ้ประเด็นดังกล่าวยังส่งผลให้ราคา          

หุน้สามญัของบริษัทฯ ลดลงอย่างต่อเน่ือง สง่ผลใหก้ารระดมทนุโดยการเพ่ิมทนุไม่สามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของบรษัิทฯ ได ้ทัง้ในดา้นความตอ้งการซือ้หุน้เพ่ิมทนุ และราคาหุน้เพ่ิมทนุ  

ตามรายละเอียดขา้งตน้ บริษัทฯ จึงเห็นว่า การปรบัโครงสรา้งการประกอบธุรกิจโดยการจาํหน่ายเงิน

ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลซึ่งมีผลขาดทนุสะสมเป็นทางเลอืกสดุทา้ยของบริษัทฯ ในการปรบัปรุง

สถานะทางการเงินใหด้ีขึน้ และเพ่ือใหส้ามารถขอความชว่ยเหลอืทางการเงินจากสถาบนัการเงินเพ่ือการ

ขยายธุรกิจหลกัของบรษัิทฯ ตอ่ไปไดใ้นอนาคต  ในการนีท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอ
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ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติการจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยท่ี์เป็นเงินลงทุนในธุรกิจ

โรงไฟฟา้ชีวมวล จาํนวน 3 โรง กาํลงัการผลติรวม 26.9 เมกะวตัต ์ในรูปแบบของการจาํหน่ายหุน้สามญั

ในบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ จาํนวน 3 บรษัิท และการโอนสทิธิเรยีกรอ้งในหนีเ้งินใหกู้ย้ืมของบริษัทฯ ใหแ้ก่

บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เ อ็นเนอร์จี ้ จํากัด (มหาชน) ( "ACE" )  และ/หรือบริษัทย่อยของ ACE               

(รวมเรยีกวา่ "ผู้จะซือ้") โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

หุน้สามญัของบรษัิทยอ่ยจาํนวน 3 บรษัิท 

1. หุน้สามัญของ UKB จํานวน 23,999,998 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุน้ละ 10 บาท (สิบบาท)           

ซึง่ไดช้าํระเต็มมลูคา่แลว้ คิดเป็นรอ้ยละ 99.99 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมด 

2. หุน้สามญัของ UAB จาํนวน 1,593,748 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท (หนึ่งรอ้ยบาท)   

ซึง่ไดช้าํระเต็มมลูคา่แลว้ คิดเป็นรอ้ยละ 99.99 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมด 

3. หุน้สามญัของ SBM จาํนวน 1,662,498 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท (หนึ่งรอ้ยบาท)   

ซึง่ไดช้าํระเต็มมลูคา่แลว้ คิดเป็นรอ้ยละ 99.99 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมด  

(รวมเรยีกวา่ "หุ้นที่จะซือ้ขาย") 

สทิธิเรยีกรอ้งในหนีเ้งินใหกู้ย้ืม 

บริษัทฯ จะโอนสิทธิเรียกรอ้งในฐานะเจา้หนีใ้นหนีเ้งินใหกู้ย้ืมท่ี UAB และ SBM มีอยู่ต่อบริษัทฯ พรอ้ม

ดอกเบีย้คา้งจ่าย (รวมเรียกว่า "หนี้เงินกู้ยืม") ณ วนัท่ีทาํการซือ้ขายหุน้ท่ีจะซือ้ขาย ("วันที่ทาํการซื้อ

ขายเสร็จสมบูรณ"์) ใหแ้ก่ผูจ้ะซือ้ โดย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 หนีเ้งินกูย้ืมทัง้หมดของ UAB มีมลูค่า

ประมาณ 456,077,319 บาท (สีร่อ้ยหา้สบิหกลา้นเจ็ดหมื่นเจ็ดพนัสามรอ้ยสบิเกา้บาท) และหนีเ้งินกูย้ืม

ทัง้หมดของ SBM มีมลูคา่ประมาณ 305,233,892 บาท (สามรอ้ยหา้ลา้นสองแสนสามหมื่นสามพนัแปด

รอ้ยเกา้สิบสองบาท) รวมเป็นจาํนวนทัง้สิน้ประมาณ 761,311,211 บาท (เจ็ดรอ้ยหกสิบเอ็ดลา้นสาม

แสนหนึง่หมื่นหนึง่พนัสองรอ้ยสบิเอ็ดบาท) 

บริษัทฯ และผูจ้ะซือ้ตกลงกาํหนดมูลค่ารวมกิจการบริษัทเป้าหมาย (Enterprise Value) ภายใต้

สมมติฐานวา่ กิจการของบรษัิทเปา้หมายไมม่เีงินสด และไมม่ีหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ (Cash-Free and 

Debt-Free Basis) โดย บรษัิทฯ และผูจ้ะซือ้ตกลงกาํหนดมลูคา่รวมกิจการบริษัทเป้าหมายเป็นจาํนวน 

851,200,000 บาท (แปดรอ้ยห้าสิบเอ็ดลา้นสองแสนบาท) ("มูลค่ารวมกิจการเป้าหมาย") ทัง้นี ้

ภายหลงัวันท่ีทาํการซือ้ขายเสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ และผู้จะซือ้ตกลงจะปรบัปรุงมูลค่ารวมกิจการ

เป้าหมาย ดว้ยมูลค่าเงินสด หนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ และเงินทุนหมุนเวียนสุทธิท่ีแทจ้ริงของบริษัท

เป้าหมาย ณ วนัท่ีทาํการซือ้ขายเสร็จสมบูรณ ์ตามเง่ือนไข และวิธีการคาํนวณในสญัญาซือ้ขายหุน้

ระหวา่งบรษัิทฯ และผูจ้ะซือ้ ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2563 
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ทัง้นี ้หากใชข้อ้มลูทางการเงินของบรษัิทเปา้หมาย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563  เพ่ือคาํนวณค่าตอบแทน

เบือ้งตน้ และภายใตส้มมติฐานว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงของมลูค่ากิจการบริษัทเป้าหมาย เงินสด และ

หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ของบริษัทเป้าหมาย (ก) ในกรณีท่ี SBM สามารถดาํเนินการเปลี่ยนสญัญาซือ้

ขายไฟฟ้าของ SBM จากระบบ Adder เป็นสญัญาซือ้ขายในระบบ Feed-in Tariff (FiT) บริษัทฯ จะ

ไดร้บัเงินจากการเขา้ทาํรายการในครัง้นีเ้ป็นจาํนวนประมาณ 520,890,000 บาท (ก่อนหกัค่าใชจ้่าย 

(Expense) และคา่ปรบัลดเปลี่ยนสญัญาท่ีอาจถกูหกัออกจากราคาซือ้ขายหนี ้SBM ตามรายละเอียด

ขา้งตน้ (ถา้มี)) หรือ (ข) จาํนวน 490,690,000  บาท ในกรณีท่ีบริษัทฯ ไม่สามารถดาํเนินการเปลี่ยน

สญัญาซือ้ขายไฟฟา้ของ SBM จากระบบ Adder เป็นสญัญาซือ้ขายในระบบ Feed-in Tariff (FiT)  

โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัรายละเอียดการจาํหน่ายไปซึ่งหุน้ท่ีจะซือ้ขายและหนีเ้งินให้

กูย้ืม และขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ ตามท่ีปรากฏในสารสนเทศรายการจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทฯ 

(บญัชี 1 และบญัชี 2) (สิ่งทีส่่งมาดว้ย 2 และสิ่งทีส่่งมาดว้ย 3) รวมถึงความเห็นของท่ีปรกึษาทางการ

เงินอิสระเก่ียวกับการเขา้ทาํรายการ ตามท่ีปรากฏในรายงานความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ      

(สิ่งทีส่ง่มาดว้ย 4)  

ทัง้นี ้การซือ้ขายหุน้ท่ีจะซือ้ขายและการโอนสิทธิเรียกรอ้งในหนีเ้งินใหกู้ย้ืมตามรายละเอียดขา้งตน้เป็น

ธุรกรรมการจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยซ์ึ่งมีขนาดรายการรวมประมาณ 851.20 ลา้นบาท คิดเป็นขนาด

รายการสงูสดุเทา่กบัรอ้ยละ 70.82 คาํนวณตามเกณฑม์ลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน (อา้งอิงจากงบการเงิน

รวมของบริษัทฯ ท่ีผ่านการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต สาํหรบัระยะเวลาสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 

31 มีนาคม 2563) ทัง้นี ้เมื่อคาํนวณรวมกับขนาดรายการจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทฯ ในช่วง     

6 เดือนท่ีผ่านมา ก่อนวนัท่ีมีการตกลงเขา้ทาํรายการในครัง้นี ้จะมีขนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 73.66 

รายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนประเภทท่ี 1             

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุท่ี ทจ. 20/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีมีนยัสาํคญัท่ี

เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย ์(รวมทั้งท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบริษัท 

จดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรพัย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) 

(“ประกาศการได้มาหรือจาํหน่ายไป”) ดงันัน้ บรษัิทฯ จึงมีหนา้ท่ีดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) เปิดเผยสารสนเทศและข้อมูลเก่ียวกับการจาํหน่ายไปซึ่งสินทรัพยข์องบริษัทฯ ต่อตลาด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”)  

(2) แต่งตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ (Independent Financial Adviser (“IFA”)) เพ่ือให้

ความเห็นแก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เก่ียวกับการจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทฯ รวมทั้ง

จัดเตรียมเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีจาํเป็นตามท่ีหน่วยงานกาํกับดูแลกาํหนด โดยในการนี ้ท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทไดม้ีมติแต่งตัง้ บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จาํกัด ซึ่งเป็นท่ีปรกึษา

ทางการเงินอิสระท่ีอยู่ในบัญชีรายช่ือท่ีสาํนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ      
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ตลาดหลกัทรพัยไ์ดใ้หค้วามเห็นชอบเพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระสาํหรบัการ

เขา้ทาํรายการในครัง้นี ้

(3) ดาํเนินการจดัประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัเิก่ียวกบัการเขา้ทาํรายการจาํหนา่ยไปซึง่

สนิทรพัยข์องบรษัิทฯ ทัง้นี ้ตอ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงไมต่ ํ่ากวา่สามในสีข่องผูถื้อหุน้ท่ี

เขา้ประชมุและมีสทิธิออกเสยีง โดยไมน่บัรวมผูถื้อหุน้ท่ีมีสว่นไดเ้สยีในการเขา้ทาํรายการ

ขา้งตน้ 

นอกจากนี ้เน่ืองจากธุรกรรมการจาํหน่ายทรพัยส์ินดงักล่าวเป็นการจาํหน่ายไปซึ่งหุน้ในบริษัทย่อยท่ี

ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลทัง้หมดของบริษัทฯ การดาํเนินการดงักล่าวจึงยงัเขา้ข่ายเป็นการขาย

กิจการบางสว่นท่ีสาํคญัของบรษัิทฯ ใหแ้ก่บคุคลอ่ืนตามมาตรา 107 ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน

จาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“พรบ. บริษัทมหาชน”) ซึ่งตอ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ย

คะแนนเสียงไม่ตํ่ากว่าสามในสี่ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นบัรวมผูถื้อหุน้ท่ีมี

สว่นไดเ้สยี 

อนึง่ ธุรกรรมจาํหนา่ยทรพัยส์นิตามรายละเอียดขา้งตน้ไมถื่อเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบรษัิทฯ ตาม

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 21/2551 หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และ

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของ

บรษัิทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม)  

นอกจากนี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้

กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม และ/หรือบคุคลท่ีกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามมอบหมาย และ/หรือ ประธาน

เจา้หนา้ท่ีบรหิาร และ/หรอื รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส สายการเงินและบญัชี มีอาํนาจในการ  

(ก)  เจรจาข้อกําหนดและเง่ือนไขของสัญญาซือ้ขายหุ้นและสัญญาและ/หรือเอกสารอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมการซือ้ขายหุน้ท่ีจะซือ้ขายและการโอนสทิธิเรยีกรอ้งในหนีเ้งินใหกู้ย้ืม  

(ข)  กาํหนดและ/หรือแกไ้ขรายละเอียดใด ๆ เพ่ิมเติมท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกรรมการซือ้ขายหุน้ท่ีจะซือ้

ขายและการโอนสทิธิเรยีกรอ้งในหนีเ้งินใหกู้ย้ืม  

(ค) ลงนามในสญัญาซือ้ขายหุน้และสญัญาและ/หรอืเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมการซือ้ขาย

หุน้ท่ีจะซือ้ขายและการโอนสทิธิเรยีกรอ้งในหนีเ้งินใหกู้ย้ืม  และ/หรอืรบัรองเอกสารท่ีจาํเป็นและ

เก่ียวขอ้ง  

(ง)  ลงนามในสญัญา และเอกสารคาํขออนญุาตต่าง ๆ รวมทัง้ลงนามและ/หรือรบัรองเอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนใดท่ีจาํเป็นและเก่ียวขอ้งกับธุรกรรมการซือ้ขายหุน้ท่ีจะซือ้ขายและการโอนสิทธิ

เรยีกรอ้งในหนีเ้งินใหกู้ย้ืม ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่าํกดัเพียง  
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(1)  การติดต่อ ชีแ้จง และยื่นคาํขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานดังกล่าวต่อหน่วยงาน

ราชการ และ/หรอืหนว่ยงานท่ีมีอาํนาจกาํกบัดแูลใด ๆ  

(2)  การแกไ้ข ลงนามในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค และ/หรือการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมการซือ้ขายหุน้ท่ีจะซือ้ขายและ

การโอนสทิธิเรยีกรอ้งในหนีเ้งินใหกู้ย้ืม และ  

(จ)  ดาํเนินการอ่ืนใดอนัจาํเป็นและเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมการซือ้ขายหุน้ท่ีจะซือ้ขายและการโอนสิทธิ

เรยีกรอ้งในหนีเ้งินใหกู้ย้มืเพ่ือใหธุ้รกรรมการซือ้ขายหุน้ท่ีจะซือ้ขายและการโอนสิทธิเรียกรอ้งใน

หนีเ้งินใหกู้ย้ืมสาํเรจ็ลลุว่ง 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรอนมุตัิใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการจาํหน่ายหุน้ในบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล และการโอนสิทธิ

เรียกรอ้งในหนีเ้งินใหกู้ย้ืมตามรายละเอียดขา้งตน้ใหแ้ก่ผูจ้ะซือ้ ซึ่งเขา้ข่ายเป็นรายการจาํหน่ายไปซึ่ง

สนิทรพัยข์องบรษัิทจดทะเบียนประเภทท่ี 1 ตามประกาศการไดม้าหรือจาํหน่ายไป และเขา้ข่ายเป็นการ

ขายกิจการบางสว่นท่ีสาํคญัของบรษัิทฯ ใหแ้ก่บคุคลอ่ืนตามมาตรา 107 ของพรบ. บรษัิทมหาชนรวมทัง้

การมอบอาํนาจตามรายละเอียดขา้งตน้ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นว่า การจาํหน่ายหุน้ในบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้า 

ชีวมวล และการโอนสิทธิเรียกร้องในหนีเ้งินให้กู้ยืมตามรายละเอียดข้างต้น มีความเหมาะสม 

สมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือประโยชนข์องบริษัทฯ เน่ืองจากผลประกอบการของบริษัทเป้าหมายมีผล

ขาดทนุตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา จากรายไดท่ี้นอ้ยกวา่คา่ใชจ้่ายในการดาํเนินงาน คา่เสือ่มราคา ตน้ทนุ

เชือ้เพลงิท่ีสงูอนัเป็นผลมาจากการเดินเครือ่งจกัรแบบไมต่อ่เน่ือง และการทดสอบเครื่องจกัร รวมถึงการ

ดอ้ยค่าของทรพัยส์ินท่ีตอ้งมีการประเมินในทกุปี รวมทัง้ภาระดอกเบีย้จากการออกหุน้กูท่ี้จะตอ้งชาํระ

จากการลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟา้ดงักลา่ว ดงันัน้ หากบรษัิทฯ สามารถจาํหนา่ยเงินลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟา้

ชีวมวลทัง้ 3 แห่งนีไ้ด ้บริษัทฯ จะสามารถนาํเงินท่ีไดไ้ปชาํระคืนหุน้กูท่ี้จะครบกาํหนดในระยะเวลาอนั

ใกล ้ รวมถึงสามารถลดภาระการคํา้ประกนัเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินท่ีบริษัทฯ คํา้ประกนัใหแ้ก่ UKB 

ทาํใหส้ามารถลดสดัสว่นหนีส้ินต่อทนุของบริษัทฯ ไดเ้ป็นอย่างมาก นอกจากนี ้จากการปรบัปรุง PDP 

2018 ของ กพช. ในปี 2561 และ AEDP โดยปรบัลดแผนพฒันากาํลงัการผลิตไฟ้จากพลงังานชีวมวล

จากเดิม 5,570 เมกะวตั เป็น 3,376 เมกะวัต หรือลดลงรอ้ยละ 39.3 ทาํใหม้ีความเสี่ยงจากผลการ

ดาํเนินงานในอนาคตท่ีอาจไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ ์ประกอบกบัระยะเวลาคงเหลือตามสญัญาขาย

ไฟฟา้ท่ีมีกบัภาครฐัคอ่นขา้งสัน้ การจาํหนา่ยเงินลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟา้ชีวมวล จึงเป็นการลดการลงทนุ

ในธุรกิจท่ีบรษัิทฯ ไมม่ีความชาํนาญเท่าท่ีควร เพ่ือท่ีบริษัทฯ จะไปมุ่งเนน้การลงทนุในธุรกิจหลกั (Core 

Business) ของบริษัทฯ คือ ธุรกิจรบัจา้งผลิตเสาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นไฟฟ้าและโทรคมนาคม ซึ่งเป็น

ธุรกิจท่ีบรษัิทฯ มีความรูค้วามชาํนาญมากว่า 50 ปี รวมทัง้ทาํใหม้ีกระแสเงินสดท่ีเพียงพอในการชาํระ

หนีหุ้น้กูท่ี้จะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัใกล ้     
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นอกจากนี ้บรษัิทฯ ไดเ้คยพิจารณาถึงทางเลอืกในการเพ่ิมทนุ หรอืกูย้ืมเงินเพ่ิมเติมเพ่ือเสรมิสภาพคลอ่ง

ของหน่วยธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การท่ีบริษัทเป้าหมายมีผลประกอบการ

ขาดทุนอย่างต่อเน่ือง ส่งผลใหอ้ตัราส่วนหนีส้ินต่อทุนของบริษัทฯ มีสดัส่วนท่ีสงู ทาํใหไ้ม่สามารถขอ

ความช่วยเหลือทางการเงินจากสถาบันการเงินได้ นอกจากนี ้ด้วยเหตุดังกล่าวยังส่งผลให้ราคา          

หุน้สามญัของบริษัทฯ ลดลงอย่างต่อเน่ือง สง่ผลใหก้ารระดมทนุโดยการเพ่ิมทุนไม่สามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของบรษัิทฯ ได ้ทัง้ในดา้นความตอ้งการซือ้หุน้เพ่ิมทนุ และราคาหุน้เพ่ิมทนุ 

ดงันั้น บริษัทฯ จึงเห็นว่า การปรบัโครงสรา้งการประกอบธุรกิจโดยการจาํหน่ายเงินลงทุนในธุรกิจ

โรงไฟฟา้ชีวมวลซึง่มีผลขาดทนุสะสม เป็นทางเลือกสดุทา้ยของบริษัทฯ ในการปรบัปรุงสถานะทางการ

เงินใหด้ีขึน้ และเพ่ือใหบ้รษัิทฯ สามารถขอความช่วยเหลอืทางการเงินจากสถาบนัการเงินเพ่ือดาํเนินการ

ตามการปรบัปรุงแผนธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัทฯ ท่ีจะมุ่งเนน้การสรา้งผลกาํไรจากธุรกิจหลกัของ

บรษัิทฯ และอาจตอ่ยอดไปยงัธุรกิจอ่ืนท่ีมีโอกาสสรา้งผลกาํไรไดม้ากกวา่ธุรกิจโรงไฟฟา้ชีวมวลท่ีบรษัิทฯ 

อาจไมม่ีความชาํนาญเพียงพอ อีกทัง้ยงัเป็นการเสรมิสภาพคลอ่งทางการเงินใหก้บับริษัทฯ ในการนาํไป

ชาํระหนีหุ้น้กูม้ีประกันท่ีจะครบกาํหนดชาํระในระยะเวลาอันใกลแ้ละใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ

ขยายธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ทัง้ในและต่างประเทศทาํใหม้ีโอกาสท่ีจะไดร้บัผลตอบแทนจากการลงทุน   

ท่ีสงูขึน้ และพลกิฟ้ืนผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงินของบรษัิทฯ 

วาระที ่3 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถา้มี) 

ในการนีข้อเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว โดยบริษัทฯ จะเริ่มรบั

ลงทะเบียนเพ่ือเขา้รว่มประชมุ ตัง้แตเ่วลา 12.30 น.  

ทั้งนี ้ คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคําถามท่ีเก่ียวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น                

ถึงคณะกรรมการบรษัิท ลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ โดยสามารถสง่คาํถามมายงับรษัิทฯ ไดด้งันี ้

1.  ผูถื้อหุน้ส่งคาํถามท่ีประสงคจ์ะสอบถาม พรอ้มรายละเอียดประกอบ (ถ้ามี) และขอ้มูลของผูถื้อหุน้  

(ช่ือ-สกลุ เบอรโ์ทรศพัท ์โทรสาร และ E-mail) ท่ีสามารถติดตอ่ได ้

2.  ช่องทางท่ีบรษัิทฯ เปิดรบัคาํถาม : 

• เว็บไซต ์www.uwc.co.th 

• E-mail : monthon@uwc.co.th และ/หรอื info@uwc.co.th 

• โทรสาร 02-543-9029, 02-915-2114 

• ไปรษณียล์งทะเบียนสง่ไปยงั นายมณฑล เชตวุลัลภกลุ (เลขานกุารบริษัท) ชัน้ 17 อาคารศภุาลยั               

แกรนด ์ทาวเวอร ์เลขท่ี 1011 ถนนพระราม 3 ช่องนนทร ียานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

3.  ช่วงเวลาการเปิดรบัคาํถาม : ภายในวนัท่ี 13 สงิหาคม 2563 

4.  เลขานกุารบริษัทจะเป็นผูร้วบรวมคาํถาม และสง่ใหป้ระธานกรรมการหรือกรรมการบริหารท่ีเก่ียวขอ้ง

พิจารณาตามลาํดบัการตอบคาํถามกรณีท่ีผูถื้อหุน้สง่คาํถามลว่งหนา้ก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ บริษัทฯ 

จะพิจารณาตอบคาํถามท่ีไดร้บัจากผูถื้อหุน้ โดยตอบในวนัท่ีประชมุผูถื้อหุน้  
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อนึ่ง เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้ร ับมอบฉันทะ โปรดนํา

แบบฟอรม์ลงทะเบียนท่ีระบช่ืุอผูถื้อหุน้ และ/หรือหนงัสือรบัมอบฉันทะ พรอ้มทัง้เตรียมหลกัฐานท่ีตอ้งใชเ้พ่ือเขา้รว่ม

ประชุมผูถื้อหุน้ ดงัมีรายละเอียดตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 7 โดยบริษัทฯ จะดาํเนินการประชุมตามขอ้บงัคับของบริษัทฯ    

(สิง่ท่ีสง่มาดว้ย 6) และตามขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2563 (สิง่ท่ีสง่มาดว้ย 7) นอกจากนี ้เพ่ือ

เป็นการรกัษาสิทธิและผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ในกรณีท่ีไม่สามารถเขา้รว่มประชุมได ้และมีความประสงคจ์ะมอบ

ฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ เขา้ประชุมแทน ผูถื้อหุน้สามารถเลือกมอบฉนัทะใหแ้ก่บคุคลใดบคุคลหนึ่ง หรือ

กรรมการอิสระผูร้บัมอบฉนัทะของบรษัิทฯ ตามรายนามท่ีปรากฎในสิ่งท่ีสง่มาดว้ย 5 โดยสง่หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. 

หรือ  แบบ ข. (สิ่งท่ีส่งมาดว้ย 9 หรือสิ่งท่ีสง่มาดว้ย 10) สาํหรบัผูถื้อหุน้ทั่วไป หรือสง่หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ

แบบ ข. หรือแบบ ค. (สามารถดาวโหลดไดจ้ากเว็บไซตข์องบริษัทฯ ท่ี www.uwc.co.th) ในกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุ

ตา่งประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ พรอ้มเอกสารประกอบ

มายงับรษัิทฯ ภายในวนัท่ี 17 สงิหาคม 2563 โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบั 

 

จึงเรยีนมาเพ่ือทราบ และขอขอบพระคณุอยา่งสงูมา ณ ท่ีนี ้

 

     

 นายธีรชยั ลนีะบรรจง 

 กรรมการ 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจาํปี 2563 

บริษัท เอือ้วทิยา จาํกดั (มหาชน) 
 

วันที่ประชุม  : วันพุธที่ 29 เมษายน 2563  เปิดประชุมเวลา 14.00 น. 

สถานที่ประชุม  : บรษัิท  เอือ้วิทยา จาํกดั (มหาชน) เลขท่ี 247 ถนนรม่เกลา้ แขวงแสนแสบ   

เขตมีนบรุ ีกรุงเทพมหานคร 

ประธานที่ประชุม   : นายวฒุิชยั   ลนีะบรรจง   ประธานกรรมการบรษัิท 

เลขานุการที่ประชุม : นายมณฑล  เชตวุลัลภกลุ    เลขานกุารบรษัิท 

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม : จาํนวนผูถื้อหุน้ ณวนัท่ี 2 เมษายน 2563 (Record Date) จาํนวน 

ผูถื้อหุน้รวมทัง้สิน้ 6,967 ราย รวมจาํนวนหุน้ทัง้สิน้ 13,162,525,880 หุน้ 

วาระที่ 1-11  : จาํนวนผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีเขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 32 ราย  

นบัรวมจาํนวนหุน้ทัง้สิน้ 5,022,884,246 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 38.16 

ของหุน้ทัง้หมด ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษัิท 

 

ก่อนเร่ิมการประชุม 

 นางสาวดลนภา   สอดสอ่งจิตร ์ทาํหนา้ท่ีเป็นผูด้าํเนินการประชุมกลา่วตอ้นรบัผูถื้อหุน้ทกุท่าน เพ่ือเขา้สูก่าร

ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 ของบริษัท เอือ้วิทยา จาํกัด (มหาชน) และไดแ้ถลงใหท่ี้ประชุมทราบว่า ม ี        

ผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองทัง้สิน้ 12 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้14,523,500 หุน้  และมีผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้

เขา้ร่วมประชุมทัง้สิน้ 20 ราย  นบัจาํนวนหุน้ได ้5,008,360,746 หุน้ ดงันัน้ รวมผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วม

ประชมุทัง้สิน้ 32 ราย นบัจาํนวนหุน้ไดท้ัง้สิน้  5,022,884,246  หุน้  คิดเป็นรอ้ยละ 38.16 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายได้

ทัง้หมดของบรษัิท ครบเป็นองคป์ระชมุ  ตามขอ้บงัคบัของบรษัิท  ขอ้ 48 รวมทัง้แนะนาํคณะกรรมการบริษัท  ผูบ้ริหาร  

และผูส้อบบญัชีของบรษัิทดงันี ้
 

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้ 
 

1.  นายวฒุชิยั     ลนีะบรรจง ประธานกรรมการบรษัิท     

2.  นายธีรชยั  ลนีะบรรจง รองประธานกรรมการบรษัิท / ประธานกรรมการบรหิาร / 

    ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

3.  รอ้ยตาํรวจโทศิวะรกัษ์     พินิจารมณ ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ 

4.  นายเพียรชยั  ถาวรรตัน ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน / 

      กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  

5. ดร.นที   นาคธนสกุาญจน ์ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง /กรรมการตรวจสอบ/ 

กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

6.  นางสาวอรชลุ ี    หลอ่สมิทธิกลุ กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส สายการเงินและบญัชี /  

กรรมการบรหิาร 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลาํดับที่ 1 
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7.  นายมณฑล  เชตวุลัลภกลุ กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ดัการสายบญัชี / กรรมการบรหิาร/ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน / 

กรรมการบรหิารความเสีย่ง / เลขานกุารบรษัิท 

8. นายสรุพงศ ์  แซย่อ่ง  กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ดัการสายพฒันาธุรกิจและปฏิบตัิการ / 

กรรมการบรหิาร 

9.  นายศราวฒุ ิ  ทรพัยม์ากม ี กรรมการ / ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการสายธุรกิจเสาสง่ /  

กรรมการบรหิาร/กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 

รายชื่อผู้บริหารเข้าร่วมประชุม มีดังนี ้

 นางสาวอรอินทุ ์  แสงทอง  ผูอ้าํนวยการฝ่ายสือ่สารองคก์ร 

 

ผู้สอบบัญชีของบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม มีดังนี ้

1. ดร. เกียรตินิยม  คณุติสขุ  บรษัิท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั 

2. นางสาวกมลทิพย ์  รตันนนัทวาที บรษัิท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั 

3. นางสาวเจนจิรา ตัง้พทุธรกัษ ์ บรษัิท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั 

 

สดัสว่นของกรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ในครัง้นีค้ิดเป็น 100.00% ของจาํนวนกรรมการทัง้หมดท่ีมี 9 ทา่น 

 

นายวฒุิชยั   ลนีะบรรจง  ประธานกรรมการบรษัิท ทาํหนา้ท่ีประธานท่ีประชมุกลา่วเปิดประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

ประจาํปี 2563 พรอ้มกบักลา่วตอ้นรบัผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุ โดยก่อนเริม่การประชมุ ไดม้อบหมายใหน้างสาวดลนภา   

สอดสอ่งจิตร ์ เป็นผูชี้แ้จงถึงวธีิการออกเสยีงลงคะแนน สรุปไดด้งันี ้ 

 

ผูด้าํเนินการประชมุ ไดแ้จง้ขอ้มลูเบือ้งตน้ใหท้ราบถงึทนุของบรษัิทตอ่ผูถื้อหุน้ ดงันี ้

• ทนุจดทะเบียน จาํนวน 1,907,119,713  บาท 

• ทนุชาํระแลว้ จาํนวน  1,316,252,588  บาท 

 

 และไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบวา่ บรษัิทไดป้ฏิบตัติามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีเก่ียวกบัการดแูลสทิธิของ 

ผูถื้อหุน้อยา่งเป็นธรรมและเทา่เทียมกนั ดงันี ้

 

1. เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไมส่ามารถเขา้รว่มประชุมได ้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระเป็นผูร้บัมอบ

ฉนัทะได ้

2. เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถสง่คาํถามมายงับริษัทเป็นการลว่งหนา้ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้สง่คาํถาม

มายงับรษัิทเป็นการลว่งหนา้ 

 

พรอ้มกนันีไ้ดชี้แ้จงตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ เก่ียวกบัวธีิการออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้    
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1. ในการออกเสยีงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้  ตามขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ท่ี 50 ใหน้บัหนึ่งหุน้เป็นหนึ่ง

เสยีง 

2. ในการลงมติท่ีประชุม ใหก้ระทาํโดยเปิดเผย ซึ่งผูถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเสียง  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 

หรอืงดออกเสยีง ในแตล่ะวาระ โดยวิธีการนบัคะแนนจะนบัเฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงไม่เห็น

ดว้ยและงดออกเสยีงเทา่นัน้ โดยผูถื้อหุน้ทา่นใดท่ีไมเ่ห็นดว้ยหรอืงดออกเสยีง กรุณากรอกใบลงคะแนนท่ี

ทา่นไดร้บัแจกจากเจา้หนา้ท่ีก่อนเขา้รว่มประชมุ และยกมือขึน้ เพ่ือเจา้หนา้ท่ีจะจดัเก็บใบลงคะแนนของ

ท่าน  บริษัทจะนาํคะแนนเสียงท่ี ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง ดงักล่าวนัน้  หักออกจากจาํนวนเสียง

ทัง้หมดท่ีเขา้รว่มประชมุ  สว่นท่ีเหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงท่ีลงคะแนนเห็นดว้ยในวาระนัน้ๆ  ทัง้นี ้ใน

กรณีไมม่ีผูใ้ดแสดงความเห็นคดัคา้น หรอืแสดงความคิดเห็นเป็นอยา่งอ่ืน ใหถื้อวา่ท่ีประชมุเห็นชอบหรอื

อนมุตัิเป็นเอกฉนัท ์และเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัธรรมาภิบาลท่ีดีของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ในวาระท่ี 5 เรือ่งพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีก

วาระหนึ่งนัน้ บริษัทจะขอเก็บบตัรลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ทกุรายท่ีเขา้รว่มประชุมโดยบริษัทจะขอ

เก็บบตัรลงคะแนนเสยีง กรณีผูถื้อหุน้ไมเ่ห็นดว้ยหรอืงดออกเสยีงก่อน สาํหรบักรณีเห็นดว้ยขอใหผู้ถื้อหุน้

หรือผูร้บัมอบฉันทะสง่บตัรลงคะแนนภายหลงัเสร็จสิน้การประชุม อย่างไรก็ตามหากผูถื้อหุน้หรือผูร้บั

มอบฉนัทะทา่นใดไมน่าํสง่บตัรลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่าผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะมีมติเห็นดว้ย

ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการบรษัิท 

3. ในกรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการ  ใหเ้ป็นไปตามท่ีผูถื้อหุน้ระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะ 

4. บริษัทตระหนกัถึงสถานการณแ์พรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีมีการแพร่

ระบาดอยา่งรวดเรว็และขยายวงกวา้งขึน้ จึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการกาํหนดมาตรการและขอ้ปฏิบตัิ

ท่ีเก่ียวขอ้งกับการประชุมเพ่ือใหท้่านผูถื้อหุน้ปฏิบตัิตามอย่างเครง่ครดัเพ่ิมเติม ตามแจง้ไวใ้นหนงัสือ

เชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งไปยังผูถื้อหุน้แลว้ โดยมาตรการและขอ้ปฏิบัติดังกล่าวได้กาํหนดขึน้เพ่ือให้

สอดคลอ้งและเป็นไปตามมาตรการท่ีรฐับาลกาํหนดเพ่ือควบคมุสถานการณแ์พรร่ะบาดดงันัน้ ในการ

ประชมุวนันี ้จะเป็นการดาํเนินการประชมุท่ีกระชบัท่ีสดุ แตเ่ป็นไปตามระเบียบวาระการประชมุท่ีกาํหนด

ไว้อย่างถูกกฎหมายหากผู้ถือหุ้นหรือผูร้ ับมอบฉันทะมีขอ้ซักถาม ขอความกรุณาผูถื้อหุน้ เขียนใส่

กระดาษท่ีเจา้หนา้ท่ีไดแ้จกใหแ้ละยกมือขึน้ เพ่ือเจา้หนา้ท่ีจะจดัเก็บคาํถามของท่านแทนการสอบถาม

ทางไมโครโฟน โดยเลขานกุารบริษัทจะรวบรวมคาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกับวาระการประชุม เพ่ือนาํสง่ใหก้ับ

คณะกรรมการเพ่ือดาํเนินการตอบและเผยแพรข่อ้มลูบนเว็บไซตข์องบริษัท ภายใน 14 วนัหลงัเสร็จสิน้

การประชมุ 

เมื่อผู้ดาํเนินการประชุมชีแ้จงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

พิจารณาเรือ่งตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระ ดงัตอ่ไปนี ้

 

วาระที่  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2562 

เม่ือวนัที่ 29 เมษายน 2562 

นายวุฒิชัย   ลีนะบรรจง  ประธานท่ีประชุม ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า บริษัทไดจ้ัดส่งสาํเนารายงานการ

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562 เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2562 ซึง่คณะกรรมการบรษัิทพิจารณาแลว้เห็นวา่ไดม้ีการ
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บนัทึกรายงานการประชุมไวอ้ย่างถูกตอ้ง  และจัดส่งใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนั นบัแต่วัน

ประชุมผู้ถือหุน้พรอ้มทัง้เผยแพร่ทางเว็บไซดข์องบริษัทแลว จึงเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน 

ประจําป 2562 ใหท่ีประชุมผูถือหุนรับรองรายงานการประชุม โดยบริษัทไดจ้ัดส่งสาํเนารายงานการประชุมดงักล่าว

พรอ้มหนงัสอืนดัประชมุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายละเอียดปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาดว้ยลาํดบัท่ี 1 ก่อนการประชมุแลว้  

 นายวฒุิชยั   ลีนะบรรจง  ประธานท่ีประชุม  ไดส้อบถามผูถื้อหุน้ว่ามีขอ้ซกัถามเพ่ิมเติมหรือไม่เมื่อไม่มีผูถื้อ

หุน้ท่านใดซกัถาม  จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562 

เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2562 

 

 มติที่ประชุม ท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทร์บัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

ประจาํปี 2562 ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มต ิ
จาํนวน 

ราย 

จาํนวนเสยีงท่ีลงมต ิ

(1 หุน้ เทา่กบั 1 เสยีง) 

รอ้ยละของจาํนวนหุน้ท่ีมาเขา้รว่มประชมุ

และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 32 5,022,884,246 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 0.00 

งดออกเสยีง 0 0 0.00 

บตัรเสยี 0 0 0.00 

จากจาํนวน 5,022,884,246  เสยีงทัง้หมดท่ีเขา้ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงในวาระนี ้

 

วาระที่  2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจาํปี 2562 

 นายธีรชัย   ลีนะบรรจง   ประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวต่อท่ีประชุมว่าบริษัทได้สรุปรายงานของ

คณะกรรมการบริษัทและผลการดาํเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562 ซึ่งปรากฏในรายงานประจาํปี 2562 ตามท่ีได้

จดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสอืนดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 แลว้ 

ตอ่จากนัน้นายธีรชยั  ลนีะบรรจง  ไดน้าํเสนอภาพรวมธุรกิจของบรษัิทในปี 2562 และแนวโนม้ธุรกิจในปี 

2563 

สาํหรบัการพฒันาตอ่ตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชั่น 

 ในปี 2562 บริษัทผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทจุริต

แลว้  คณะกรรมการบริษัทไดใ้หค้วามสาํคญัโดยใหม้ีการติดตามและทบทวน นโยบายและแนวปฏิบตัิในการต่อตา้น

การทจุรติและคอรร์ปัชั่นอยา่งตอ่เน่ือง 

นายวฒุิชยั  ลีนะบรรจง  ประธานท่ีประชุม ไดส้อบถามผูถื้อหุน้ว่ามีขอ้ซกัถามหรือไม่ ทัง้นีม้ีผูถื้อหุน้ซกัถาม 

ดงันี ้

 

นายนรา   ศรีเพชร  : ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง 

 สอบถาม ถึงผลการดาํเนินงานในปีท่ีผ่านมา ซึ่งบริษัท มีผลการขาดทุน  800 ลา้นบาท ซึ่งทาํใหส้่วนของ       

ผูถื้อหุน้ลดลงอยา่งมีนยัสาํคญั และในอนาคตบรษัิท จะมีการเพ่ิมทนุหรอืไม ่
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นายธีรชัย   ลีนะบรรจง  : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 ตอบขอ้ซกัถาม : สาํหรบัรายละเอียดของผลการดาํเนินงานท่ีขาดทนุในปีท่ีผา่นมา จะอยู่ในรายงานของวาระ

ถดัไป แต่ขอเรียนในเบือ้งตน้ว่าเน่ืองจากบริษัท มีบริษัทย่อยและบริษัทรว่ม ท่ีไดไ้ปลงทนุ และการบนัทึกทางบญัชีใน

เรื่องของการดอ้ยค่าของสินทรพัยเ์สื่อมสภาพ ซึ่งผลขาดทุน 800 ลา้นบาท สว่นหนึ่งเป็นตวัเลขทางบญัชีท่ีสามารถ

บนัทกึรายการกลบัมาเป็นกาํไรไดบ้างรายการ 

 สาํหรบัการเพ่ิมทนุ จะมีรายละเอียดอยูใ่นวาระตอ่ไปเช่นกนัท่ีจะเสนอเรื่องการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัท 

และบรษัิทจะเพ่ิมทนุในภารกิจของโครงการท่ีจะตอ้งนาํไปใชใ้หช้ดัเจนเพ่ือใหไ้ดผ้ลกาํไรจรงิๆ และจะนาํเรยีนใหผู้ถื้อหุน้

ทราบตอ่ไป 

 นายวุฒิชัย   ลีนะบรรจง  ประธานท่ีประชุม ไดส้อบถามผูถื้อหุน้ว่ามีขอ้ซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ เมื่อไม่มี         

ผูถื้อหุน้ทา่นใดซกัถาม จึงขอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบรายงานของคณะกรรมการบรษัิท ประจาํปี  2562 

 

 มติที่ประชุม ท่ีประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบรายงานของคณะกรรมการบรษัิท ประจาํปี  2562 

 

 วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิ ประจาํปี 2562 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 นายมณฑล  เชตุวลัลภกุล   รองกรรมการผูจ้ัดการสายบญัชี และกรรมการบริหารไดก้ล่าวต่อท่ีประชุมว่า

คณะกรรมการบรษัิทไดจ้ดัพิมพร์ายละเอียดของงบการเงิน ประจาํปี 2562 ซึง่ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน  และ

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  ท่ีผ่านการตรวจสอบและลงนามรบัรองโดยการแสดง

ความเห็นจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตของสาํนกังาน บริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จาํกัด และไดร้บั

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ปรากฏตามรายงานประจาํปี 2562 ซึ่งไดส้ง่ใหท้่านผูถื้อหุน้พิจารณา

เป็นการลว่งหนา้ พรอ้มหนงัสอืนดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 เพ่ือพิจารณาแลว้ขอสรุปสาระสาํคญั ดงันี ้

 

ข้อมูลงบการเงนิรวมเปรียบเทียบของบริษัท 

(หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ ปี 2562 
ปี 2561 

(ปรับปรุง) 

เพิ่มขึน้ 

(ลดลง) 
ร้อยละ 

สนิทรพัยร์วม 2,300.35 2,941.88 (641.53) (21.81) 

หนีส้นิรวม 1,825.66 1,640.87 184.79 11.26 

สว่นของผูถื้อหุน้ 474.69 1,301.01 (826.32) (63.51) 

รายไดจ้ากงานโครงการ   644.63 1,026.59 (381.96) (37.21) 

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 8.26 18.38 (10.12) (55.06) 

รายไดจ้ากการขายกระแสไฟฟา้ 459.62 422.87 36.75 (8.69) 

รวมรายได ้ 1,123.31 1,512.27 (388.99) (25.72) 

รวมคา่ใชจ้่าย 1,945.70 2,110.30 (164.60) (7.80) 

กาํไร (ขาดทนุ) สาํหรบัปี (822.38) (598.03) (224.39) 35.72 

กาํไร (ขาดทนุ) สว่นท่ีเป็นของบรษัิท (801.30) (564.93) (236.37) 41.84 

ภาพรวมผลการดาํเนินงาน ณ สิน้ปี 2562 มีสาระสาํคญัโดยสรุปดงันี ้ 
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• มีสินทรพัยร์วม จาํนวน 2,300.35 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 641.53 ลา้นบาท  เป็นผลจากการ

ลดลงของลกูหนีก้ารคา้ สนิคา้คงเหลอื สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน เงินลงทนุในบรษัิทรว่มเงินสดและรายการ

เทียบเทา่เงินสด   สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตนอ่ืน  คา่ความนิยม และสนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 

• มีหนีส้ินรวม จาํนวน 1,825.66 ลา้นบาท  เพ่ิมขึน้จาํนวน 184.79 ลา้นบาท จากปีก่อน เน่ืองจาก

บริษัทไดอ้อกจาํหน่ายหุน้กูม้ีประกันใหก้บันกัลงทุนเพ่ือนาํไปชาํระหุน้กู้ท่ีจะครบกาํหนดในเดือน

มกราคม 2563 

• มีรายไดร้วม จาํนวน 1,123.31 ลา้นบาท  ลดลงจาํนวน 388.96 ลา้นบาท หรือลดลงจากปีก่อนรอ้ย

ละ 25.72 สาเหตุอนัเน่ืองมาจากลูกคา้รายใหญ่ของบริษัท ประสบปัญหาในการเวนคืนท่ีดินเพ่ือ

ติดตัง้เสาสง่ไฟฟา้  ทาํใหแ้ผนการผลติและการสง่มอบถกูเลือ่นออกไป 

• มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิน้ จํานวน 1,945.70 ลา้นบาท  ลดลง 164.60 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน       

รอ้ยละ 7.80 

• มีขาดทนุสทุธิ จาํนวน  822.38 ลา้นบาท เป็นขาดทนุสว่นของบริษัทใหญ่ จาํนวน 801.30 ลา้นบาท

และขาดทนุสว่นท่ีเป็นของสว่นไดเ้สยีท่ีไมม่ีอาํนาจควบคมุ จาํนวน 20.91 ลา้นบาท  
 

 นายวฒุิชยั   ลนีะบรรจง  ประธานท่ีประชมุ  ไดส้อบถามผูถื้อหุน้ว่ามีขอ้ซกัถามหรือไม่ ทัง้นีม้ีผูถื้อหุน้ซกัถาม

โดยเขียนในกระดาษคาํถามดงันี ้

 

นายนรา   ศรีเพชร  : ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง 

 สอบถามวา่ จากวิกฤติ ของโควดิ-19 สง่ผลกระทบตอ่บรษัิทอยา่งไรบา้ง และบรษัิทมีแผนการรบัมือไวอ้ยา่งไร

บา้ง 

 

นายธีรชัย   ลีนะบรรจง  : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 ตอบขอ้สอบถาม : ธุรกิจของบริษัทไดร้บัผลกระทบนอ้ยมาก เพราะไม่ไดอิ้งกบัการอปุโภคบริโภค แต่สาํหรบั

งานท่ีจะตอ้งประมลูกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ซึ่งอาจมีการเลื่อนการประมลูออกไปเพ่ือรอใหส้ถานการณข์องโควิดดีขึน้

จากมาตรการของรฐับาลก่อน  สาํหรบัแผนการรบัมือ บริษัทมีการวางแผนท่ีจะปรบัปรุงตน้ทนุ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับ

แผนงานจะท่ีไดร้บั 
 

 นายวฒุิชยั  ลนีะบรรจง  ประธานท่ีประชมุ ไดส้อบถามผูถื้อหุน้วา่มีขอ้ซกัถามเพ่ิมเติมหรอืไม ่เมื่อไมม่ีผูถื้อหุน้

ท่านใดตอ้งการซักถาม จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจําปี 2562 สิน้สุด ณ วันท่ี        

31 ธนัวาคม 2562  

         

 มติที่ประชุม ท่ีประชุมผู้ถือหุน้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท  ์ อนุมัติงบการเงิน ประจาํปี 2562  

สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2562 ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้
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มต ิ
จาํนวน 

ราย 

จาํนวนเสยีงท่ีลงมต ิ

(1 หุน้ เทา่กบั 1 เสยีง) 

รอ้ยละของจาํนวนหุน้ท่ีมาเขา้รว่มประชมุ

และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 32 5,022,884,246 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 0.00 

งดออกเสยีง 0 0 0.00 

บตัรเสยี 0 0 0.00 

จากจาํนวน 5,022,884,246 เสยีงทัง้หมดท่ีเขา้ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงในวาระนี ้

 

 วาระที่  4     พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรและงดจ่ายเงนิปันผล 

 นายมณฑล  เชตวุลัลภกลุ   รองกรรมการผูจ้ดัการสายบญัชี และกรรมการบริหารแจง้ต่อท่ีประชุมว่าบริษัทมี

นโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลงัหกัภาษีเงินได้

นิติบคุคลหากการจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบต่อการดาํเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนยัสาํคญั  อย่างไรก็

ตาม บริษัทอาจกาํหนดใหม้ีการจ่ายเงินปันผลในอตัรานอ้ยกว่าอตัราท่ีกาํหนดขา้งตน้ได ้หากบริษัทมีความจาํเป็นท่ี

จะตอ้งนาํเงินกาํไรสทุธิจาํนวนดงักลา่วไปใชเ้พ่ือขยายธุรกิจของบรษัิท 

 ทัง้นีใ้นปี 2562 งบการเงินของบริษัทมีผลการดาํเนินงานขาดทุนสทุธิเป็นจาํนวนเงิน 1,208.89 ลา้นบาท 

ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนองดจ่ายเงินปันผล สาํหรับผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2562  ตัง้แต่วันท่ี            

1 มกราคม 2562 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 นายวฒุิชยั   ลนีะบรรจง   ประธานท่ีประชุม ไดส้อบถามผูถื้อหุน้ว่ามีขอ้ซกัถามเพ่ิมเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผูถื้อ

หุน้ทา่นใดตอ้งการซกัถาม จึงขอเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิงดจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนิน ตัง้แต่

วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และงดจดัสรรทนุสาํรองตามกฎหมาย 

 

 มติที่ประชุม ท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัท ์อนมุตัิใหง้ดจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการ

ดาํเนินงาน ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2562 และงดจดัสรรทนุสาํรองตามกฎหมาย  ดว้ยเสียง 

ดงันี ้    

มต ิ
จาํนวน 

ราย 

จาํนวนเสยีงท่ีลงมต ิ

(1 หุน้ เทา่กบั 1 เสยีง) 

รอ้ยละของจาํนวนหุน้ท่ีมาเขา้รว่มประชมุ

และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 32 5,022,884,246 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 0.00 

งดออกเสยีง 0 0 0.00 

บตัรเสยี 0 0 0.00 

จากจาํนวน 5,022,884,246 เสยีงทัง้หมดท่ีเขา้ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงในวาระนี ้

 

วาระที่  5     พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ 

 นายวฒุิชยั   ลนีะบรรจง  ประธานท่ีประชมุไดเ้รยีนเชิญ นายธีรชยั   ลีนะบรรจง รองประธานกรรมการบริษัท 

เป็นผูด้าํเนินการ เน่ืองจากในวาระนีป้ระธานท่ีประชมุ เป็นกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระ  
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 นายธีรชยั  ลนีะบรรจง    รองประธานกรรมการบรษัิท  ไดม้อบหมายใหน้ายมณฑล  เชตวุลัลภกุล  กรรมการ

สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เป็นผูร้ายงาน 

 นายมณฑล  เชตุวัลลภกุล  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้กล่าวต่อท่ีประชุมว่า                 

ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกดัและขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ท่ี 24 สรุปใจความสาํคญัว่าในการประชุมสามญั

ประจาํปีทกุครัง้ใหก้รรมการออกจากตาํแหนง่เป็นจาํนวน  1 ใน 3  ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 สว่น

ไมไ่ด ้ ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สดุกบั 1 ใน 3 กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจถกูเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ก็ได ้ 

ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563  มีกรรมการท่ีพน้จากตาํแหนง่ตามวาระ  จาํนวน  3 คน ดงันี ้

1. นายวฒุิชยั  ลนีะบรรจง ประธานกรรมการบรษัิท 

2. รอ้ยตาํรวจโทศิวะรกัษ ์ พินิจารมณ ์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

3. นายสรุพงศ ์  แซย่อ่ง  กรรมการบรษัิท      

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการท่ีออก

ตามวาระทัง้ 3 คน  ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่   

สาํหรบัรายละเอียดเก่ียวกบัอาย ุ สดัสว่นการถือหุน้ในบริษัท วุฒิการศึกษา และประสบการณก์ารทาํงาน 

ปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาดว้ย ลาํดบัท่ี 3 ท่ีไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พิจารณาเป็นการลว่งหนา้ พรอ้มหนงัสอืนดัประชุมสามญั

ผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563  

ทัง้นีก้่อนท่ีท่ีประชมุจะลงมติเลอืกตัง้ ขอแจง้ใหท่ี้ประชมุทราบวา่ กรรมการบริษัท 3 คน ท่ีเสนอแต่งตัง้ในการ

ประชมุครัง้นี ้ ไมม่ีกรรมการทา่นใดท่ีเป็นกรรมการของบรษัิทอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการ

แขง่ขนักบับรษัิท 

 นายธีรชยั   ลนีะบรรจง  รองประธานกรรมการบรษัิท  ทาํหนา้ท่ีแทนประธานท่ีประชุม ไดส้อบถามผูถื้อหุน้ว่า

มีขอ้ซกัถามหรอืไม ่ เมื่อไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดตอ้งการซกัถาม จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการ

ทัง้ 3 คน โดยผูถื้อหุน้สามารถเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลได ้
 

 มติที่ประชุม   ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแลว้ มีมติ เป็นเอกฉันท ์ อนุมตัิเลือกตัง้กรรมการทัง้ 3 คน เขา้  

ดาํรงตาํแหนง่กรรมการบรษัิท ดว้ยเสยีง ดงันี ้

 

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและผูร้บัมอบฉนัทะ ทัง้สิน้ 32 ราย รวมจาํนวนหุน้ได ้5,022,884,246 หุน้ 

 

รายช่ือกรรมการ 

เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

จาํนวน

ราย 

คะแนน 

เสียง 

รอ้ยละ จาํนวน 

ราย 

คะแนน 

เสียง 

รอ้ยละ จาํนวน 

ราย 

คะแนน 

เสียง 

รอ้ยละ คะแนน 

เสียง 

รอ้ยละ 

1 .  น า ย วุ ฒิ ชั ย      

ลนีะบรรจง 

32 5,022,884,246 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 

2. ร.ต.ท.ศิวะรักษ ์ 

พินิจารมณ ์

32 5,022,884,246 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 

3 .  น า ย สุร พ ง ศ ์   

แซย่อ่ง 

 

32 5,022,884,246 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 
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นายธีรชยั   ลนีะบรรจง   ประธานกรรมการบรหิาร ไดแ้จง้ตอ่ท่ีประชุมว่า ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทประจาํปี 2563 มี

จาํนวนทัง้สิน้ 9 คน  มีรายนามดงัตอ่ไปนี ้

1. นายวฒุิชยั     ลนีะบรรจง  

2. นายธีรชยั   ลนีะบรรจง 

3. รอ้ยตาํรวจโทศิวะรกัษ ์  พินิจารมณ ์

4. นายเพียรชยั   ถาวรรตัน ์

5. ดร.นที   นาคธนสกุาญจน ์

6. นางสาวอรชลุ ี  หลอ่สมิทธิกลุ 

7. นายมณฑล   เชตวุลัลภกลุ  

8. นายสรุพงศ ์   แซย่อ่ง 

9. นายศราวฒุ ิ   ทรพัยม์ากม ี

โดย  รอ้ยตาํรวจโทศิวะรกัษ์  พินิจารมณ ์   นายเพียรชยั  ถาวรรตัน ์และดร.นที  นาคธนสกุาญจน ์ เป็นกรรมการอิสระ

และกรรมการตรวจสอบของบรษัิท   

      

 วาระที่  6 พิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2563    

 นายมณฑล  เชตวุลัลภกลุ  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ไดก้ลา่วต่อท่ีประชุมว่า ในปี 2562 ท่ี

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ไดอ้นุมตัิกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจาํนวนเงิน  2,300,000 บาท  โดยกาํหนดจ่ายเป็น  

รายครัง้ สาํหรบัปี 2562 บริษัทไดจ้่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการเป็นจาํนวนเงินทัง้สิน้ 1,530,000 บาท ทัง้นี ้บริษัท

สรุปจาํนวนเงินท่ีจ่ายใหแ้ก่กรรมการเป็นรายบคุคลไวใ้นรายงานประจาํปี 2562 ปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาดว้ยลาํดบัท่ี 2 ใน

หวัขอ้โครงสรา้งการถือหุน้และการจดัการ เรือ่ง คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร 

 สาํหรบัในปี 2563  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เสนอ โดยเห็นควรกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2563 เป็นจาํนวนเงิน 1,900,000 บาท ตามสดัสว่นกรรมการ

ท่ีลดลง ทัง้นีไ้ม่รวมถึงคา่ตอบแทนหรือสวสัดิการท่ีกรรมการบริษัทไดร้บัในฐานะพนกังานหรือลกูจา้งของบริษัท  ซึ่ง

กาํหนดการจ่ายเป็นรายครัง้  โดยกลั่นกรองอยา่งละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอา้งอิงจาก

อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน  และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจาํนวนคณะกรรมการบริษัท โดยมี

รายละเอียดการดงันี ้ 

1. คา่เบีย้ประชมุ (ทกุคราวท่ีเขา้รว่มประชมุ) 

• ประธานกรรมการบริษัท  ประธานกรรมการตรวจสอบ  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน จะไดร้บัคา่เบีย้ประชมุครัง้ละ 25,000.-บาท ทัง้นีส้าํหรบัทา่นใดท่ีไดร้บัเงินเดือนประจาํของ

บรษัิทหรอืบรษัิทในเครอื จะไดร้บัคา่เบีย้ประชมุครัง้ละ 20,000.-บาทแทน 

• กรรมการบรษัิท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะไดร้บัค่าเบีย้ประชุม

ครัง้ละ 15,000.-บาท ทัง้นีส้าํหรบัท่านใดท่ีไดร้บัเงินเดือนประจาํของบริษัทหรือบริษัทในเครือ จะไดร้บั

คา่เบีย้ประชมุครัง้ละ 5,000.-บาทแทน 

• ประธานกรรมการบริหาร จะไดร้ับค่าเบีย้ประชุมครัง้ละ 15,000.-บาท ทั้งนีส้าํหรับท่านใดท่ีได้รับ

เงินเดือนประจาํของบรษัิทหรอืบรษัิทในเครอื จะไมไ่ดร้บัคา่เบีย้ประชมุ 
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• กรรมการบรหิาร จะไดร้บัคา่เบีย้ประชมุครัง้ละ 10,000.-บาท ทัง้นีส้าํหรบัทา่นใดท่ีไดร้บัเงินเดือนประจาํ

ของบรษัิทหรอืบรษัิทในเครอื จะไมไ่ดร้บัคา่เบีย้ประชมุ 
 

2. คา่ตอบแทนอ่ืน หรอืสทิธิประโยชนอ่ื์นๆ 

บริษัทไม่มีนโนบายใหค้่าตอบแทนอ่ืนนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนกังานซึ่งไดร้บั

จากบรษัิทตามปกติ  ไมม่ีการใหหุ้น้  หุน้กู ้ หรอืหลกัทรพัยอ่ื์นใดแก่กรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิท 
 

               ทัง้นี ้ ใหม้ีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป จนกวา่จะมีมติใหเ้ปลีย่นแปลงเป็นอยา่งอ่ืน 

 

 นายวฒุิชยั   ลนีะบรรจง   ประธานท่ีประชมุไดส้อบถามผูถื้อหุน้วา่มีขอ้ซกัถามหรอืไม ่เมื่อไมม่ีผูถื้อหุน้ท่านใด

ซักถาม จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2563 ตามอัตรา

รายละเอียดขา้งตน้ 

 

 มติที่ประชุม ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันท ์อนุมตัิกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ประจาํปี 2563 ตามท่ีคณะกรรมการบรษัิทเสนอ  ดว้ยเสยีง ดงันี ้

มต ิ
จาํนวน 

ราย 

จาํนวนเสยีงท่ีลงมต ิ

(1 หุน้ เทา่กบั 1 เสยีง) 

รอ้ยละของจาํนวนหุน้ท่ีมาเขา้รว่มประชมุ

และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 32 5,022,884,246 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 0.00 

งดออกเสยีง 0 0 0.00 

บตัรเสยี 0 0 0.00 

จากจาํนวน 5,022,884,246 เสยีงทัง้หมดท่ีเขา้ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงในวาระนี ้

  

วาระที ่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดจาํนวนเงนิค่าสอบบัญชีประจาํปี 2563 

รอ้ยตาํรวจโทศิวะรกัษ์   พินิจารมณ ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  ไดก้ลา่วต่อท่ีประชุม

วา่สาํหรบัปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีของสาํนกังานสอบบญัชีแห่งใหม่ซึ่งอยู่ใน

รายช่ือผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามการ

พิจารณาอยา่งรอบคอบของคณะกรรมการบรษัิทแลว้ จึงเห็นควรเสนอแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2563 ดงันี ้

   ช่ือ-สกลุ    เลขท่ีผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 

1. นางสาวซูซาน เอ่ียมวณิชชา                    4036  

2. นายสชุาต ิ  พานิชยเ์จรญิ        4475  

3. นางสาวช่ืนตา ชมเมิน       7570   

4. นางสาววนัด ี เอ่ียมวณิชชา       8120 

5. นายเกียรติศกัดิ ์ วานิชยห์านนท ์        9922 

แหง่สาํนกังานบริษัท เอส พี ออดิท จาํกดั (“SP Audit”) เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2563 เป็นปีแรก เน่ืองจาก

เป็นผูม้ีความเช่ียวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นท่ียอมรบัโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตาม
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ขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ และพิจารณาเห็นควรอนมุตัิค่าตอบแทน 

ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอขา้งตน้ไมม่ีความสมัพนัธห์รือสว่นไดเ้สียกบั บริษัท/ บริษัทย่อย/ผูบ้ริหาร/

ผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง

ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและนอกจากนีย้งัเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทย่อยทัง้ 6 แห่งของบริษัท ซึ่งมีค่าสอบ

บญัชี ประจาํปี 2563 รวม 6 แห่ง จาํนวน 3,070,000.-บาท ในขณะท่ีค่าสอบบญัชีประจาํปี 2562 คิดเป็นจาํนวน 

4,250,000 บาท  คา่สอบบญัชีท่ีเสนอขา้งตน้เป็นการใหบ้ริการสอบบญัชีเท่านัน้ ไม่มีการใหบ้ริการอ่ืนนอกเหนือจาก

การสอบบญัชี  และในอนาคตไมม่ีการจ่ายคา่ตอบแทนของงานบริการอ่ืน อนัเกิดจากการตกลงท่ียงัใหบ้ริการไม่แลว้

เสรจ็ 

อนึ่ง ถึงแมว้่าผูส้อบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นผูส้อบบญัชีและสงักัดสาํนกังานเดียวกันก็ตาม 

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเช่ือมั่นว่าผูส้อบบญัชีจะสามารถจัดทาํงบการเงินของบริษัทและ

บรษัิทยอ่ยไดท้นัตามกาํหนดเวลา เน่ืองจากผูส้อบบญัชีจะมีการนดัประชุมรว่มกบัผูบ้ริหารเพ่ือวางแผนการตรวจสอบ

อยา่งเป็นระบบและกาํหนดระยะเวลาในการตรวจสอบเป็นการลว่งหนา้ 
 

 นายวฒุิชยั   ลนีะบรรจง     ประธานท่ีประชุม ไดส้อบถามผูถื้อหุน้ว่ามีขอ้ซกัถามหรือไม่เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่าน

ใดตอ้งการซักถาม จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผูส้อบบัญชี ประจาํปี 2563  และกาํหนด

จาํนวนเงินคา่สอบบญัชี ประจาํปี 2563  เป็นจาํนวนเงิน 1,500,000.-บาท 

 

 มติที่ประชุม ท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัท ์อนมุตัิใหแ้ตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี คือ 

    ช่ือ-สกลุ    เลขท่ีผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 

1. นางสาวซูซาน  เอ่ียมวณิชชา   4036  

2. นายสชุาต ิ  พานิชยเ์จรญิ   4475 

3. นางสาวช่ืนตา  ชมเมิน    7570 

4. นางสาววนัด ี  เอ่ียมวณิชชา   8210  

5. นายเกียรติศกัดิ ์ วานิชยห์านนท ์   9922 

  แหง่สาํนกังาน บรษัิท เอส พี ออดิท จาํกดั (“SP Audit”) เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2563 และอนมุตัิ

คา่สอบบญัชีประจาํปี 2563  เป็นจาํนวนเงิน 1,500,000.-บาท ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

 

 

 

รายละเอียด 

จาํนวนเงนิ  

ปี 2563 

(บาท) 

จาํนวนเงนิ  

ปี 2562 

(บาท) 

คา่สอบทานงบการเงินไตรมาสท่ี 1-3 750,000.- 765,000.- 

คา่สอบบญัชีประจาํปี  750,000.- 1,035,000.- 

รวมทั้งสิน้ 1,500,000.- 1,800,000.- 
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มต ิ
จาํนวน 

ราย 

จาํนวนเสยีงท่ีลงมต ิ

(1 หุน้ เทา่กบั 1 เสยีง) 

รอ้ยละของจาํนวนหุน้ท่ีมาเขา้รว่มประชมุ

และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 32 5,022,884,246 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 0.00 

งดออกเสยีง 0 0 0.00 

บตัรเสยี 0 0 0.00 

จากจาํนวน 5,022,884,246  เสยีงทัง้หมดท่ีเขา้ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงในวาระนี ้

  

 วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิ  

   ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

 นายมณฑล   เชตวุลัลภกุล   รองกรรมการผูจ้ดัการสายบญัชี และกรรมการบริหาร ไดก้ล่าวต่อท่ีประชุมว่า

เน่ืองจากบริษัทมีความประสงค์ท่ีจะขออนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 

1,907,119,713 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 1,316,252,588 บาท  โดยวิธีการตัดหุ้นท่ียังไม่ได้จาํหน่าย 

จาํนวน 5,908,671,250 หุน้  มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท   และแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิ ขอ้ 4. เรือ่งทนุจดทะเบียน 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบรษัิท โดยใหย้กเลกิขอ้ความเดิมและใชข้อ้ความใหม ่ดงันี ้

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจาํนวน 1,316,252,588 บาท (หนึ่งพันสามร้อยสิบหกล้านสองแสนห้า

หมื่นสองพนัหา้รอ้ยแปดสบิแปดบาท) 

 แบง่ออกเป็น 13,162,525,880 หุน้ (หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งรอ้ยหกสิบสองลา้น

หา้แสนสองหมื่นหา้พนัแปดรอ้ยแปดสบิหุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ 0.10 บาท (สบิสตางค)์ 

 โดยแบง่ออกเป็น    

 หุน้สามญั 13,162,525,880 หุน้ (หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งรอ้ยหกสิบสองลา้น

หา้แสนสองหมื่นหา้พนัแปดรอ้ยแปดสบิหุน้) 

 หุน้บรุมิสทิธิ - หุน้ (- หุน้)” 

 

ทัง้นีใ้หบุ้คคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิท่ีกรมพฒันา

ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอาํนาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยคาํ หรือดาํเนินการใดๆ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามคาํสั่งของ   

นายทะเบียน        

 นายวฒุิชยั   ลนีะบรรจง  ประธานท่ีประชมุ ไดเ้รยีนถามผูถื้อหุน้วา่มีขอ้ซกัถามหรอืไม ่เมื่อไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใด

ซกัถาม จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทและแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิ 

ขอ้ 4. ของบรษัิทเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียน 

          

 มติที่ประชุม ท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัท ์อนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท

และแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิ ขอ้ 4. ของบรษัิทเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียน ดว้ยเสยีงดงันี ้
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มต ิ
จาํนวน 

ราย 

จาํนวนเสยีงท่ีลงมต ิ

(1 หุน้ เทา่กบั 1 เสยีง) 

รอ้ยละของจาํนวนหุน้ท่ีมาเขา้รว่มประชมุ

และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 32 5,022,884,246 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 0.00 

งดออกเสยีง 0 0 0.00 

บตัรเสยี 0 0 0.00 

จากจาํนวน 5,022,884,246 เสยีงทัง้หมดท่ีเขา้ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงในวาระนี ้

 

วาระที่  9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอาํนาจทั่วไป  

   (General Mandate) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4. ของบริษัท  

   เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

 นายมณฑล   เชตวุลัลภกลุ   รองกรรมการผูจ้ดัการสายบญัชี และกรรมการบรหิารไดก้ลา่วตอ่ท่ีประชมุว่าเพ่ือ

เป็นการเตรียมเงินทนุใหพ้รอ้มสาํหรบัการขยายธุรกิจ จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการ

เพ่ิมทนุจดทะเบียนจากเดิมจาํนวน 1,316,252,588 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหมจ่าํนวน 1,711,128,364.40 บาท โดย

การออกหุน้สามญัจาํนวน 3,948,757,746 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท และแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4. 

เรือ่งทนุจดทะเบียน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยใหย้กเลิกขอ้ความเดิมและใชข้อ้ความ

ใหม ่ดงันี ้

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียน

จาํนวน 

1,711,128,364.40 บาท (หนึง่พนัเจ็ดรอ้ยสบิเอ็ดลา้นหนึ่งแสนสองหมื่น

แปดพนัสามรอ้ยหกสบิสีบ่าทสีส่บิสตางค)์ 

 แบง่ออกเป็น 17,111,283,644 หุน้ (หนึง่หมื่นเจ็ดพนัหนึ่งรอ้ยสิบเอ็ดลา้นสองแสน

แปดหมืน่สามพนัหกรอ้ยสีส่บิสีหุ่น้) 

 มลูคา่หุน้ละ 0.10 บาท   

 โดยแบง่ออกเป็น    

 หุน้สามญั 17,111,283,644 หุน้ (หนึง่หมื่นเจ็ดพนัหนึ่งรอ้ยสิบเอ็ดลา้นสองแสน

แปดหมืน่สามพนัหกรอ้ยสีส่บิสีหุ่น้) 

 หุน้บรุมิสทิธิ - หุน้ (- หุน้)” 
 

ทัง้นีม้อบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร 

และ/หรือประธานเจ้าหนา้ท่ีบริหาร และ/หรือบุคคลท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอาํนาจพิจารณา

กาํหนดวตัถปุระสงคใ์นการออกและเสนอขายหุน้สามญั  เพ่ิมทนุรายละเอียดและเง่ือนไขอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออก

และเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุรวมทัง้ลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งอีกทัง้ดาํเนินการต่างๆอนัจาํเป็น

และสมควรท่ีเก่ียวเน่ืองกับการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนในครัง้นีโ้ดยรวมถึงการนาํหุน้สามญัเพ่ิมทุนเขา้    

จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 นายวฒุิชยั  ลีนะบรรจง  ประธานท่ีประชุม ไดเ้รียนถามผูถื้อหุน้ว่ามีขอ้ซกัถามหรือไม่ ทัง้นีม้ีผูถื้อหุน้ซกัถาม

ดงันี ้
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นายนรา  ศรีเพชร :  ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง   

 สอบถามวา่ เหตใุด บรษัิท จึงไมเ่ลอืกวิธีการเพ่ิมทนุแบบ RO ตามสดัสว่นผูถื้อหุน้ทกุราย 

 

นายธีรชัย   ลีนะบรรจง  : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 ตอบขอ้สอบถาม : การเพ่ิมทนุแบบ General Mandate จะระบวุา่เป็นการเพ่ิมทนุแบบRO คือเสนอขายใหก้บั

ผูถื้อหุน้เดิมทัง้หมดเลยก็ได ้แตใ่นสถานการณข์ณะนี ้รวมทัง้บริษัทจะตอ้งเผ่ือไวว้่าในช่วงท่ีบริษัทยงัไม่ไดก้ลบัมาเป็น

รูปแบบธุรกิจท่ีชดัเจน  ผูถื้อหุน้เดิมบางทา่นอาจจะยงัไมใ่หค้วามสนใจหรอืยงัไมพ่รอ้มท่ีจะลงทนุเพ่ิม ทางบรษัิทจึงแบ่ง

สดัสว่นการเพ่ิมทนุเป็นแบบ เสนอขายใหก้บับคุคลในวงจาํกดั (PP )  ไวด้ว้ย  แต่จะเป็นสดัสว่นท่ีนอ้ยกว่าเสนอใหก้บั   

ผูถื้อหุน้เดิม 

 นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง  ประธานท่ีประชุม ไดเ้รียนถามผู้ถือหุน้ว่ามีขอ้ซกัถามเพ่ิมเติมหรือไม่ เมื่อไม่ม ี        

ผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการเพ่ิมทุนแบบ          

มอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) และแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4. ของบริษัท เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั

การเพ่ิมทนุจดทะเบียน 

 มติที่ประชุม ท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาแลว้ มีมติดว้ยคะแนนเสียง เกินกว่า 3 ใน 4 อนมุตัิการเพ่ิมทนุ

เพ่ือรองรบัการเพ่ิมทนุแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) และแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4. ของ

บรษัิท เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียน ดว้ยเสยีง ดงันี ้

 

มต ิ
จาํนวน 

ราย 

จาํนวนเสยีงท่ีลงมต ิ

(1 หุน้ เทา่กบั 1 เสยีง) 

รอ้ยละของจาํนวนหุน้ท่ีมาเขา้รว่มประชมุ

และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 31 5,022,884,236 99.9999998 

ไมเ่ห็นดว้ย 1 10 0.0000002 

งดออกเสยีง 0 0 0.00 

บตัรเสยี 0 0 0.00 

จากจาํนวน 5,022,884,246 เสยีงทัง้หมดท่ีเขา้ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงในวาระนี ้

    

 วาระที่  10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบ 

   อาํนาจทั่วไป (General Mandate)      

 นายมณฑล  เชตวุลัลภกลุ   รองกรรมการผูจ้ดัการสายบญัชี และกรรมการบรหิารไดก้ลา่วตอ่ท่ีประชมุวา่ 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทนุแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) ในวาระท่ี 9  บริษัทตอ้งดาํเนินการจดัสรร

หุน้สามญัเพ่ิมทนุใหม่ จาํนวน  3,948,757,764 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท ภายใตเ้ง่ือนไขและสดัสว่นตามท่ี

กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดตามวตัถปุระสงคข์องการเพ่ิมทนุ ดงันี ้

1. จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหม ่จาํนวน  2,632,505,176 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 20 ของทนุชาํระแลว้ ณ วนัท่ี

คณะกรรมการบรษัิทมีมติใหเ้พ่ิมทนุ) เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิท 

2. จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหม ่จาํนวน  1,316,252,588 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 10 ของทนุชาํระแลว้ ณ วนัท่ี

คณะกรรมการบรษัิทมีมติใหเ้พ่ิมทนุ) เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั 
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ราคาท่ีจะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาตํ่าตามท่ีกําหนดในประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุท่ี ทจ.72/2558 เรือ่งการอนญุาตใหบ้ริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบคุคล

ในวงจาํกดั โดยราคาเสนอขายจะตอ้งไมต่ ํ่ากวา่ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงนํา้หนกัของหุน้ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

ยอ้นหลงัไมน่อ้ยกวา่เจ็ดวนัทาํการติดตอ่กนัแตไ่มเ่กินสบิหา้วนัทาํการติดตอ่กนั ก่อนวนักาํหนดราคาเสนอขายหุน้ 

ทัง้นี ้มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร 

และ/หรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ/หรือ บุคคลท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอาํนาจพิจารณา

เสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบริษัทในคราวเดียวกนัหรือหลายคราวก็ได ้และจะเสนอขายหุน้ใหก้ลุม่บคุคลใดก่อน

หรือทกุกลุม่บคุคลรว่มกนัในคราวเดียวกนัก็ได ้รวมถึงใหม้ีอาํนาจในการกาํหนดราคาเสนอขาย วนัและเวลาท่ีเสนอ

ขาย และรายละเอียดและเง่ือนไขต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการจัดสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว การจัดสรรหุน้สามัญ    

เพ่ิมทนุดงักลา่วใหด้าํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในวนัท่ีบรษัิทจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีในครัง้ถดัไปหรือภายใน

วนัท่ีกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งจดัใหม้ีการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีในครัง้ถดัไป ทัง้นีแ้ลว้แต่วนัใดจะถึงก่อนและ

ใหม้ีอาํนาจลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนการดาํเนินการอันจาํเป็นและสมควรใดๆ ท่ี

เก่ียวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในครัง้นี ้รวมถึงการนาํหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเข้าจดทะเบียนเป็น

หลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 นายวฒุิชยั   ลนีะบรรจง  ประธานท่ีประชมุ ไดเ้รยีนถามผูถื้อหุน้วา่มีขอ้ซกัถามหรอืไม ่เมื่อไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใด

ซกัถาม จึงขอเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุเพ่ือรองรบัการเพ่ิมทนุแบบมอบ 

อาํนาจทั่วไป (General Mandate) 

 มติที่ประชุม ท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาแลว้ มีมติดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก อนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญั

เพ่ิมทนุเพ่ือรองรบัการเพ่ิมทนุแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) ดว้ยเสยีง ดงันี ้

มต ิ
จาํนวน 

ราย 

จาํนวนเสยีงท่ีลงมต ิ

(1 หุน้ เทา่กบั 1 เสยีง) 

รอ้ยละของจาํนวนหุน้ท่ีมาเขา้รว่มประชมุ

และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 31 5,022,884,236 99.9999998 

ไมเ่ห็นดว้ย 1 10 0.0000002 

งดออกเสยีง 0 0 0.00 

บตัรเสยี 0 0 0.00 

จากจาํนวน  5,022,884,246 เสยีงทัง้หมดท่ีเขา้ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงในวาระนี ้
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 วาระที่  11 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ 

 ประธานท่ีประชมุไดก้ลา่วตอ่ท่ีประชมุวา่ขณะนีว้าระตา่งๆ ตามท่ีระบไุวใ้นหนงัสอืนดัประชมุผูถื้อหุน้ไดร้บัการ

พิจารณาจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ครบถว้นเสรจ็สิน้แลว้ ในนามของคณะกรรมการบริษัทและผูบ้ริหารขอขอบคณุท่านผูถื้อ

หุน้ทกุทา่นท่ีไดส้ละเวลามารว่มประชมุในวนันีแ้ละขอปิดการประชมุ ณ บดันี ้

 

                        เลกิประชมุเวลา 15.00 น. 

    

                        วฒุิชยั    ลนีะบรรจง 

                    (นายวฒุชิยั    ลนีะบรรจง) 

                                                      ประธานท่ีประชมุ 
  

         รบัรองวา่ถกูตอ้ง 

 

     ธีรชยั   ลีนะบรรจง                                 อรชลุ ี  หลอ่สมิทธิกุล 

(นายธีรชยั   ลนีะบรรจง)                       (นางสาวอรชลุ ี  หลอ่สมิทธิกลุ) 

          กรรมการ                                                 กรรมการ 
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ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอสิระทีบ่ริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ – สกุล รอ้ยตาํรวจโทศิวะรกัษ์    พินิจารมณ ์

อายุ (ปี) 70 

ที่อยู ่ 247  ถนนรม่เกลา้  แขวงแสนแสบ  เขตมีนบรุ ี กรุงเทพมหานคร  10510 

ดาํรงตาํแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

คุณวุฒทิางการศึกษา - Master of Arts in Public Administration, Minnesota State University, U.S.A. 

- ปรญิญาตร ีสงัคมศาสตร ์(รฐัศาสตร)์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

- ประกาศนียบตัรทางบญัชี UCLA, California, U.S.A. 

- ประกาศนียบตัรดา้นภาษี H&R BLOCK TAX SCHOOL, California, U.S.A. 

- ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตมลรฐั California, U.S.A 

- ผูต้รวจสอบภายในรบัอนญุาตจากสมาคมผูต้รวจสอบภายในสากล (The IIA) 

- ผูต้รวจสอบดา้นการทจุรติรบัอนญุาตจากสมาคมตรวจสอบดา้นการทจุรติสากล (The ACFE) 

การอบรม 

หลักสูตรกรรมการ 

- Directors Accreditation Program  (DAP)  รุน่ 14/2004 

- Directors Certification  Program  (DCP)  รุน่ 44/2004  

- Audit Committee  Program  (ACP)  รุน่ 16/2007  

- Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ 24/2009  

- How to Measure the Success of Corporation Strategy รุน่ 4/2014  

- Successful Formulation & Execution of Strategy รุน่ 20/2014  

- Chartered Director Class (CDC) รุน่ 9/2015 

ประวัติการทาํงาน ปี 2551- ปัจจบุนั  ประธานกรรมการตรวจสอบ  บมจ. ทีทีซีแอล 

ปี 2558- ปัจจบุนั  ประธานกรรมการตรวจสอบ  บมจ.  SRK 

ปี 2553-ปัจจบุนั   กรรมการตรวจสอบ  บมจ.  Ini3 Digital 

ปี 2555-ปัจจบุนั   กรรมการบรษัิท  บจก. Lee and Phinicharomna 
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สัดส่วนการถอืหุน้ -ไมม่ี- 

ประวัติการทาํผิด

กฎหมายในระยะ 10 ปีที่

ผ่านมา 

-ไมม่ี- 

ความสัมพนัธท์าง

ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

-ไมม่ี- 

วาระที่มีส่วนไดเ้สียใน

การประชุมผู้ถอืหุน้ใน

คร้ังนี ้

ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการคนอ่ืนๆ นอกเหนือจากค่าเบีย้ประชุมท่ีจดัสรรให้

กรรมการทกุคนตามเกณฑป์กต ิ

การเข้าร่วมประชุม 

ในรอบปีที่ผ่านมา 

- คณะกรรมการบรษัิท         4/4   ครัง้ 

- คณะกรรมการตรวจสอบ   7/7   ครัง้ 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิตบุิคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่

ผ่านมา 

1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืท่ีปรกึษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจาํ -ไมม่ี- 

2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เชน่ ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย) -ไมม่ี- 

3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลทาํใหไ้มส่ามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ -ไมม่ี- 
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ชื่อ – สกุล ดร.เพียรชยั  ถาวรรตัน ์

อายุ (ปี) 62 

ที่อยู ่ 247  ถนนรม่เกลา้  แขวงแสนแสบ  เขตมีนบรุ ี กรุงเทพมหานคร  10510 

ดาํรงตาํแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

คุณวุฒทิางการศึกษา - ปรญิญาเอก รฐัประศาสนศาสตรด์ษุฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรุ ี(Doctor Candidate) 

- ปรญิญาโท  รฐัประศาสนศาสตรม์หาบณัฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรุ ี

- ปรญิญาตร ี คณะวิทยาศาสตรบ์ณัฑิต มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรว์ิโรฒประสานมิตร 

การอบรม 

หลักสูตรกรรมการ 

- Director  Certification  Program (DCP 198)   

- Role of the Chairman Program (RCP 36/2015) 

- Ethical Leadership Program (ELP 8/2560) 

ประวัติการทาํงาน ปี 2550-ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ    บ.พีซีที เอเชียประกนัภยั จาํกดั สปป.ลาว 

ปี 2540-ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ    บจก. พีซีทีบี 

ปี 2540-ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ    บจก. พีซีทีแอล 

ปี 2560-ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ    บจก. ไทยไพรเวทโพสต ์

สัดส่วนการถอืหุน้ -ไมม่ี- 

ประวัติการทาํผิด

กฎหมายในระยะ 10 ปีที่

ผ่านมา 

-ไมม่ี- 

ความสัมพนัธท์าง

ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

-ไมม่ี- 

วาระที่มีส่วนไดเ้สียใน

การประชุมผู้ถอืหุน้ใน

คร้ังนี ้

ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการคนอ่ืนๆ นอกเหนือจากค่าเบีย้ประชุมท่ีจดัสรรให้

กรรมการทกุคนตามเกณฑป์กต ิ

การเข้าร่วมประชุม 

ในรอบปีที่ผ่านมา 
- คณะกรรมการบรษัิท         4/4   ครัง้ 

- คณะกรรมการตรวจสอบ   7/7    ครัง้ 
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การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทยอ่ย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบัน

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืท่ีปรกึษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจาํ -ไมม่ี- 

2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เชน่ ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย) -ไมม่ี- 

3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลทาํใหไ้มส่ามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ -ไมม่ี- 
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ชื่อ – สกุล ดร.นที     นาคธนสกุาญจน ์

อายุ (ปี) 55 

ที่อยู ่ 247  ถนนรม่เกลา้  แขวงแสนแสบ  เขตมีนบรุ ี กรุงเทพมหานคร  10510 

ดาํรงตาํแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  และ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

คุณวุฒทิางการศึกษา - ปรญิญาเอก บรหิารธุรกิจดษุฎีบณัฑิต (การเงิน) โครงการปรญิญาเอกรว่ม   

  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั และสถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

- ปรญิญาตร ีนิติศาสตร ์ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

- ปรญิญาตร ีวิศวกรรมศาสตร ์(ไฟฟา้) มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

การอบรม 

หลักสตูรกรรมการ 

Directors Accreditation Program  (DAP)  รุน่ 134/2017 

ประวัติการทาํงาน ปัจจบุนั  อาจารยว์ิทยาลยันานาชาติ สาขานวตักรรมดิจิตลั  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

สัดส่วนการถอืหุน้ 14,000,000 หุน้ (คิดเป็น 0.11 %) 

ประวัติการทาํผิด

กฎหมายในระยะ 10 ปีที่

ผ่านมา 

-ไมม่ี- 

ความสัมพนัธท์าง

ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

-ไมม่ี- 

วาระที่มีส่วนไดเ้สียใน

การประชุมผู้ถอืหุน้ใน

คร้ังนี ้

ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการคนอ่ืนๆ นอกเหนือจากค่าเบีย้ประชุมท่ีจดัสรรให้

กรรมการทกุคนตามเกณฑป์กต ิ

การเข้าร่วมประชุม 

ในรอบปีที่ผ่านมา 

- คณะกรรมการบรษัิท         4/4   ครัง้ 

- คณะกรรมการตรวจสอบ   7/7 ครัง้ 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิตบุิคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่

ผ่านมา 

1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืท่ีปรกึษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจาํ -ไมม่ี- 

2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เชน่ ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย) -ไมม่ี- 

3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลทาํใหไ้มส่ามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ -ไมม่ี- 
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ข้อบังคับของบริษัทในส่วนทีเ่กี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

การประชุมผู้ถอืหุน้ 

 ขอ้  44. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายในสี่เดือน นบัแต่

วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบรษัิท 

 การประชมุผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากวรรคหนึง่ใหเ้รยีกวา่การประชมุวิสามญั ซึง่คณะกรรมการจะเรยีกประชมุ

ผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแลว้แตจ่ะเห็นสมควร 

 กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจาํปีพงึกระทาํมีดงัตอ่ไปนีเ้ป็นอยา่งนอ้ย 

(1) รบัทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบรษัิทในรอบปีท่ีผา่นมา 

(2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชีกาํไรขาดทนุ 

(3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินกาํไร 

(4) พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการ 

(5) พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินคา่สอบบญัชีของบรษัิท 

(6) กิจการอ่ืนๆ(ถา้มี) 

 

ขอ้ 45. ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในหา้ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด หรือ     

ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้คน ซึ่งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด        

จะเขา้ช่ือกนัทาํหนงัสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได ้ แต่ตอ้งระบเุหตผุลใน

การท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักลา่วดว้ย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้

ภายในหนึง่เดือนนบัแตว่นัท่ีไดร้บัหนงัสอืจากผูถื้อหุน้ 

 

ขอ้ 46. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจัดทาํเป็นหนังสือนดัประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา 

ระเบียบวาระการประชมุและเรือ่งท่ีจะเสนอตอ่ท่ีประชมุ พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนวา่เป็นเรื่อง

ท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมตัิ หรือเพ่ือพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักลา่ว และ

จัดส่งใหผู้้ถือหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวันก่อนประชุม ทัง้นี ้ใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวนัดประชุมใน

หนงัสอืพิมพต์ิดตอ่กนัสามวนัก่อนวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่สามวนั 

 

ขอ้ 48. ในการประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่า

ยี่สบิหา้คนหรอืไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึง่ของจาํนวนผูถื้อหุน้ทัง้หมดแลว้แตจ่าํนวนใดจะนอ้ยกวา่กนั และตอ้งมีใบหุน้นบัรวมกนั

ไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสามของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม เวน้แต่จะมีกฎหมายกาํหนดไว้

เป็นอยา่งอ่ืน 

 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแลว้ถึงหนึง่ชั่วโมง จาํนวนผูถื้อหุน้ซึง่มาเขา้รว่มประชุม

ไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้นัน้ไดเ้รียกนัดเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอการประชุมเป็น      

อันระงับไป ถ้าการประชุมผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ ใหน้ัดประชุมใหม่และใหส้่งหนังสือ             

นดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไมน่อ้ยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลาํดับที่ 6 

35 



 

การมอบฉันทะเพือ่เข้าประชุมผู้ถอืหุ้นและสทิธิของผู้ถอืหุน้ในการออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 47. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะมอบฉันทะใหผู้อ่ื้นซึ่งบรรลุนิติภาวะเขา้ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนแทนตนก็ได ้การมอบฉนัทะจะตอ้งทาํเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะ และทาํตามแบบท่ีนายทะเบียน

บรษัิทมหาชนจาํกดักาํหนดโดยใหม้อบแก่ประธานกรรมการ หรอืบคุคลซึง่ประธานกรรมการกาํหนดไว ้ณ สถานท่ีประชุม

ก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุ และอยา่งนอ้ยใหม้ีรายการดงัตอ่ไปนี ้

(1) จาํนวนหุน้ท่ีผูม้อบฉนัทะนัน้ถืออยู ่

(2) ช่ือผูร้บัมอบฉนัทะ 

(3) ครัง้ท่ีของการประชมุท่ีมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

ขอ้ 50. มติของท่ีประชมุผูถื้อหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

(1) การวินิจฉัยชีข้าดและลงมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหก้ระทาํโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการ

ออกเสยีงลงคะแนนนัน้จะกระทาํดว้ยวิธีใด ใหน้บัหนึง่หุน้เป็นหนึง่เสยีงเสมอ 

(2) ในกรณีปกติใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนน

เสยีงเทา่กนัใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

(3) ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผูถื้อหุน้จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้  

นอกจากการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 

การลงคะแนนลบัอาจจะกระทาํไดเ้มื่อมีผูถื้อหุน้ไมน่อ้ยกว่าหา้คนรอ้งขอ และท่ีประชุมผูถื้อหุน้เห็นชอบดว้ย

คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดย

ใหน้บัหุน้หนึง่เป็นเสยีงหนึง่ 
 

เร่ืองอื่นๆ 

ขอ้ 5.  ในกรณีท่ีบริษัทตกลงเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีเก่ียวกบัการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่ง

สนิทรพัยท่ี์สาํคญัของบรษัิทตามความหมายท่ีกาํหนดตามประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยท่ีใชบ้งัคบักบัการทาํ

รายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยท่ี์สาํคัญของบริษัทจดทะเบียน

แลว้แตก่รณี ใหบ้รษัิทปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามท่ีประกาศดงักลา่วกาํหนดไวใ้นเรือ่งนัน้ๆ ดว้ย 

ในกรณีท่ีบรษัิทตกลงเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรอืรายการท่ีเก่ียวกบัการไดม้าหรอืจาํหนา่ยไปซึง่สนิทรพัยท่ี์

สาํคญัของบรษัิท ตามความหมายท่ีกาํหนดตามประกาศตลาดหลกัทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ (mai)  ท่ีใชบ้งัคบักบัการทาํรายการท่ี

เก่ียวโยงกนัของบรษัิทจดทะเบียน หรือการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยท่ี์สาํคญัของบริษัทจดทะเบียนแลว้แต่กรณี 

หากประกาศดงักลา่วกาํหนดใหบ้รษัิทในฐานะบรษัิทยอ่ยของบรษัิทจดทะเบียนตอ้งดาํเนินการใดแลว้ ใหบ้รษัิทปฏิบตัิตาม

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามท่ีประกาศดงักลา่วกาํหนดไวใ้นเรือ่งนัน้ๆ โดยอนโุลมดว้ย 
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เอกสารและหลกัฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ 

การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอืหุ้น 

 

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

 

 กรณีบุคคลธรรมดา 

 (1)    กรณีผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

ใหแ้สดงเอกสารท่ีสว่นราชการออกใหท่ี้ยงัไมห่มดอาย ุ เช่น บตัรประจาํตวัประชาชน  บตัรประจาํตวั

ขา้ราชการ  ใบขับขี่  หรือหนงัสือเดินทาง  และหากมีการเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล ใหย้ื่นหลกัฐาน

ประกอบดว้ย 

 

 (2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

(2.1) หนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพรอ้มหนงัสือนดัประชุม หรือสามารถ Download  

ไดจ้าก  www.uwc.co.th  ซึ่งมีใหเ้ลือก 3 แบบ (ให้ใช้แบบใดแบบหน่ึง)  ซึ่งไดก้รอก

ขอ้ความถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

(2.2) สาํเนาเอกสารท่ีสว่นราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้ ตามขอ้ (1)  และผูถื้อหุน้ไดล้งช่ือ รบัรอง

สาํเนาถกูตอ้ง 

(2.3) แสดงเอกสารท่ีสว่นราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบั ขอ้ (1) 

 

กรณีนิติบุคคล 

 (1) กรณีผู้แทนของผู้ถอืหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

(1.1) แสดงเอกสารท่ีสว่นราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบคุคลเช่นเดียวกบักรณี  บคุคลธรรมดา 

ขอ้ (1) 

(1.2) สาํเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ซึ่งรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดย

ผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ)  และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็น

ผูเ้ขา้รว่มประชมุมอีาํนาจกระทาํการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้ 

 

(2) กรณีผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

(2.1) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพรอ้มหนงัสือนดัประชุม  หรอืสามารถ Download  

ไดจ้าก  www.uwc.co.th ซึ่งมีใหเ้ลือก 3 แบบ (ให้ใช้แบบใดแบบหน่ึง) ซึ่งได้กรอก

ขอ้ความถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือของผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผูม้อบ

ฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 

(2.2) สาํเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ซึ่งรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดย

ผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบคุคลซึ่งลงนามใน

หนงัสอืมอบฉนัทะมีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้ 

(2.3) สาํเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผูม้อบฉนัทะ

และลงช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลาํดับที่ 7 
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(2.4) แสดงเอกสารท่ีสว่นราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉันทะ เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา 

ขอ้ (1) 

กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศและ

แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแล 

กรณีผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

(1) หนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพรอ้มหนงัสือนดัประชุม  หรือสามารถ Download ไดจ้าก  

www.uwc.co.th ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ (ให้ใช้แบบใดแบบหน่ึง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง

ครบถ้วนและลงลายมือช่ือของผูม้อบฉันทะ และผูร้บัมอบฉันทะผูม้อบฉันทะตอ้งลงนามโดยผูม้ี

อาํนาจกระทาํการแทนคสัโตเดียน (Custodian) และหลกัฐานท่ีตอ้งแนบมาพรอ้มกบัหนงัสือมอบ

ฉนัทะ คือ 

(1.1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ให ้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามใน

หนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

(1.2) หนงัสือยืนยันว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 

(Custodian) 

(2) ผูร้ ับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ท่ียังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัว

ประชาชน   บัตรประจําตัวข้าราชการ  ใบขับขี่  หรือ หนังสือเดินทาง ของผู้รบัมอบฉันทะต่อ

เจา้หนา้ท่ี เพ่ือลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ  

 

ในกรณีผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น

ผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้ง  แบบ ก.  หรือ แบบ ข.  หรือ แบบ ค. แบบหน่ึงแบบใดก็

ได้  สาํหรับผู้ถือหุ้นนอกจากน้ันจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข.  แบบหน่ึงแบบใด

เท่าน้ัน 

 

2. วิธีการมอบฉันทะ 

 บริษัทไดจ้ัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  และ  แบบ ข. ตามแบบท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา้  กระทรวง

พาณิชย ์กาํหนดหรอืสามารถ Download  ไดจ้าก  www.uwc.co.th.  ซึง่มีใหเ้ลอืก 3  แบบ  ดงันี ้

 แบบ ก.   เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทั่วไป  ซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซอ้น 

 แบบ ข.   เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะท่ีกาํหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 

 แบบ ค. เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian)  

ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

ผูถื้อหุน้ท่ีไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยดาํเนินการดงันี ้

(1) เลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่  เพียงแบบเดียวเท่าน้ัน 

(2) มอบฉนัทะใหบ้คุคลใดบคุคลหนึง่ตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้  หรอืเลอืกมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ

ของบริษัทคนใดคนหนึ่ง  โดยใหร้ะบุช่ือพรอ้มรายละเอียดของบุคคลท่ีผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะ 

หรอื  กาเครือ่งหมายหนา้ช่ือกรรมการอิสระ  ตามท่ีบรษัิทระบไุวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะโดยเลอืกเพียงท่าน

เดียวใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะในการเขา้รว่มประชมุดงักลา่ว 

38 



 

(3) ปิดอากรแสตมป์ จาํนวน 20 บาท  ในหนงัสอืมอบฉนัทะ เพ่ือใหถ้กูตอ้งและมีผลผกูพนัตามกฎหมาย 

 

   ทัง้นีผู้ถื้อหุน้ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้โดยมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแบ่งแยกการ

ลงคะแนนเสียงได ้และผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉันทะเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบ

ฉนัทะเพียงบางสว่นนอ้ยกวา่จาํนวนท่ีตนถืออยูไ่ด ้

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

 บรษัิทจะเริม่รบัลงทะเบียนการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ก่อน 1 ชั่วโมง หรอืตัง้แตเ่วลา 12.30 นาฬิกา เป็นตน้ไป

ในวนัพฤหสับดีท่ี 20 สงิหาคม 2563 ณ หอ้งคอนเวนชั่น ชัน้ 33 อาคารศภุาลยั แกรนด ์ ทาวเวอร ์ เลขท่ี 1011 ถนน

พระราม 3  แขวงช่องนนทร ีเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุท่ีไดแ้นบมาพรอ้มนี ้

 

4. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอืหุ้น 

 1. หลักเกณฑก์ารลงคะแนนเสียง 

  วาระทั่วไป 

(1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาํโดยเปิดเผยดว้ยวิธียกมือ โดยใหน้บัหนึ่งหุน้เป็น

หนึง่เสยีง ซึง่ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใด อย่างหนึ่ง  คือ 

เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง  ไมส่ามารถแบง่การออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่น 

(2) ในกรณีมอบฉันทะ  ผูร้บัมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูม้อบฉันทะระบุไวใ้น

หนงัสอืมอบฉนัทะเทา่นัน้  หากผูม้อบฉนัทะไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนน

ไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะ  หรอืระบไุวไ้มช่ดัเจน  ผูร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงคะแนนได้

แตไ่มส่ามารถแยกการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางสว่น คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย  หรืองดออก

เสยีง 

2. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนในแต่ละวาระ 

  ประธานท่ีประชมุหรอืผูด้าํเนินการประชมุจะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนใหท่ี้ประชมุรบัทราบ 

โดยมีแนวทาง ดงันี ้

(1) ประธานท่ีประชมุหรอืผูด้าํเนินการประชุมจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียงใน

แตล่ะวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นทีละครัง้จากท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใด เห็นดว้ย  

ไมเ่ห็นดว้ย  หรอืงดออกเสยีง 

(2) วิธีการนบัคะแนนเสยีงจะนบัเฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะยกมือลงคะแนนเสียงไม่

เห็นดว้ยและงดออกเสียงเท่านัน้  จากนัน้จะนาํมาหกัออกจากเสียงทัง้หมดท่ีเขา้ร่วมประชุม  

สว่นท่ีเหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงท่ีเห็นดว้ยในวาระนัน้ๆ  

3. มติของที่ประชุมผู้ถอืหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

  กรณีปกติ  ใหถื้อคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

    ถา้มีคะแนนเสยีงเทา่กนั  ใหป้ระธานท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

    กรณีดงัตอ่ไปนี ้ ใหถื้อคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่  3  ใน  4  ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่ 

    มา ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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(ก) การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีสาํคญัใหแ้ก่บคุคลอ่ืน 

(ข) การซือ้หรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทอ่ืนหรอืบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิท 

(ค) การทาํ  แก้ไข  หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วน         

ท่ีสาํคญั 

(ง) การมอบหมายใหบ้คุคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบรษัิท 

(จ) การรวมกิจการกบับคุคลอ่ืน  โดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบง่กาํไรขาดทนุกนั 

(ฉ) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิหรอืขอ้บงัคบั 

(ช) การเพ่ิมหรอืลดทนุของบรษัิทหรอืการออกหุน้กู ้

(ซ) การควบหรอืเลกิบรษัิท 
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สิ่งที่สง่มาดว้ย ลาํดับที่ 8 

บริษัท เอือ้วิทยา จาํกัด (มหาชน) 

สถานทีจั่ดประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที ่1/2563 

Scan QR Code เพ่ือเปิดแผนท่ี 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A. 

 (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่งา่ยและไม่ซับซ้อน) 
(General and Simple Form) 

 

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้                                            เขียนที่  __________________________________         
Shareholder registration number Written at               

วนัที_่________เดือน   __    _    ____พ.ศ. __     ______ 
Date               Month                      Year 

 

(1) ขา้พเจา้__________________________สญัชาติ ___________อยูเ่ลขที่___________________ซอย_______       _   ________ 
 I/We                                                   nationality                residing/located at no.            Soi  
 ถนน   ตาํบล/แขวง     อาํเภอ/เขต        จงัหวดั  ___                    __   
 Road Tambo                                         Amphoe                                       Province 
 รหสัไปรษณีย ์    
 Postal Code 
 
 เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท เอือ้วิทยา จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
 Being a shareholder of Ua Withya Public Company Limited (the “Company”) 

โดยถือหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม         หุน้            และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั ___     เสียงดงันี ้
Holding the total number of                       shares  and have the rights to vote equal to   votes as follows 
  หุน้สามญั หุน้          และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั_________เสียง 
       ordinary share shares    and have the rights to vote equal to         votes 
  หุน้บรุมิสิทธิ  หุน้          และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั_________เสียง 
       preference share shares    and have the rights to vote equal to        votes 

 
(2) ขอมอบฉันทะให ้(กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หนึ่ง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 

 1. ช่ือ                                         อาย ุ          ปี อยูบ่า้นเลขที่                      _____ 
Name                                   age            years, residing/located at no. 
ถนน                                       ตาํบล/แขวง____      _____อาํเภอ  ____________ 
Road                                     Tambon                      Amphoe 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์______________________________ 

Province                                Postal Code                             

 หรือ/Or 

ช่ือ                                           อาย ุ      ปี อยูบ่า้นเลขที่     __    ___ 
Name                                     age          years, residing/located at no. 
ถนน                                       ตาํบล/แขวง                      อาํเภอ ____________ 
Road                                     Tambon                           Amphoe 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์      ___     __ 

Province                                 Postal Code                             

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
Only of the above persons 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลาํดับที ่9 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Attach stamp duty of Baht 20) 

กรณีเลือกขอ้ 1. กรุณาทาํเครื่องหมาย  

และระบรุายละเอียดของผูร้บัมอบฉันทะ 
If choosing No.1, please mark  
and give the details of the proxies. 
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 2. มอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทฯ คือ 
Appoint the Independent Director of the Company 

  นายศิวะรกัษ ์พินิจารมณ ์หรอื  
Mr. Sivaraks Phinicharomna or 

  นายเพียรชยั ถาวรรตัน ์หรอื  
Mr. Pianchai Thawornrat or 

  นายนที นาคธนสกุาญจน ์ 
Mr. Nathee Naktnasakanjn 

(ขอ้มลูกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เป็นตวัแทนรบัมอบฉันทะปรากฏตามเอกสารแนบ 
5 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563) (Details of Independent 
Directors for Appointment as Proxy are specified in Enclosure 5 of the 
Invitation of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2020) 

ทัง้นี ้ในกรณีที่กรรมการอิสระผูร้บัมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเขา้ประชมุได ้ให้
กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผูร้บัมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไมส่ามารถเขา้ประชมุ 
In this regard, in the case where any of such members of the Independent 
Directors is unable to attend the meeting, the other members of the 
Independent Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of 
the Independent Directors who is unable to attend the meeting. 

เป็นผู้แทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที ่      
20 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องคอนเวนช่ัน ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด ์ทาวเวอร ์เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3    
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนดว้ย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders 
No.1/2020 on August 20, 2020 at 13.30 at Convention Room, 33rd Floor, Supalai Grand Tower, No. 1011, Rama 3 Road, 
Chongnonsi, Yannawa, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.  
กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้
ถือเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our 
voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผูม้อบฉันทะ/Grantor 

(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ Signed …………………………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

หมายเหตุ/Remarks 

ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder 

cannot split his/her votes to different proxies to vote separately. 

 

 

กรณีเลือกขอ้ 2. กรุณาทาํเครือ่งหมาย 
. และเลือกกรรมการอิสระคนใดคน
หนึ่ง 
If choosing No. 2, please mark  
and select one of the Independent 
Directors. 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

(แบบทีก่าํหนดรายการตา่งๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนและตายตวั) 
(Form with fixed and specific details authorizing proxy) 

 

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้                                            เขียนท่ี                 __ 
Shareholder registration number Written at               

วนัท่ี________เดือน   _________พ.ศ.  _        _____ 
Date               Month                Year 

 
(1) ขา้พเจา้ สญัชาต ิ อยู่เลขท่ี _____________ซอย               __ 
 I/We nationality      residing/located at no. Soi 
 ถนน   ตาํบล/แขวง            อาํเภอ/เขต                จงัหวดั __________________ 
 Road Tambon                              Amphoe                                    Province 
 รหสัไปรษณีย ์   
 Postal Code 
 
 (2)  เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท เอือ้วทิยา จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
 Being a shareholder of Ua Withya Public Company Limited (the “Company”) 

โดยถือหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม                             หุน้          และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั________               เสียงดงันี ้
Holding the total number of                       shares   and have the rights to vote equal to           votes as follows 
  หุน้สามญั หุน้          และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั  เสียง 
       ordinary share shares    and have the rights to vote equal to  votes 
  หุน้บรุมิสิทธิ  หุน้          และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั เสียง 
       preference share shares    and have the rights to vote equal to votes 

 
(2) ขอมอบฉนัทะให ้(กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หนึ่ง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 

 
 1. ช่ือ                                                   อาย ุ            ปี อยู่บา้นเลขท่ี___________ 

Name                        age                              years, residing/located at no. 
ถนน                          ตาํบล/แขวง                           อาํเภอ ________________ 
Road                         Tambon                               Amphoe 
จงัหวดั                                _   รหสัไปรษณีย ์     _______    __ _____ 
Province                                  Postal Code                             

 หรือ/Or 

ช่ือ                                          อาย ุ            ปี อยู่บา้นเลขท่ี_____        ______ 
Name                                     age              years, residing/located at no. 
ถนน                             ตาํบล/แขวง                         อาํเภอ _______________ 
Road                                Tambon                          Amphoe 
จงัหวดั                                     รหสัไปรษณีย ์        _______ 
Province                                  Postal Code      

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
Only of the above persons 

 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลาํดับที ่10 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(Attach stamp duty of Baht 20) 

กรณีเลือกขอ้ 1. กรุณาทาํเครื่องหมาย  

และระบรุายละเอียดของผูร้บัมอบฉันทะ 
If choosing No.1, please mark  
and give the details of the proxies. 
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 2. มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทฯ คือ 
Appoint the Independent Director of the Company 

  นายศวิะรกัษ ์พินิจารมณ ์หรือ  
Mr. Sivaraks Phinicharomna or 

  นายเพียรชยั ถาวรรตัน ์หรือ  
Mr. Pianchai Thawornrat or 

  นายนที นาคธนสกุาญจน ์ 
Mr. Nathee Naktnasakanjn 

(ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่ีเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะปรากฏตาม
เอกสารแนบ 5 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2563) (Details 
of Independent Directors for Appointment as Proxy are specified in 
Enclosure 5 of the Invitation of the Extraordinary General Meeting of 
Shareholders No.1/2020) 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกรรมการอิสระผูร้บัมอบฉนัทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเขา้ประชุม
ได ้ใหก้รรมการอิสระท่ีเหลือเป็นผูร้บัมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระท่ีไม่สามารถ
เขา้ประชมุ 
In this regard, in the case where any of such members of the 
Independent Directors is unable to attend the meeting, the other 
members of the Independent Directors shall be appointed as a proxy 
instead of the member of the Independent Directors who is unable to 
attend the meeting. 

เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2563 ใน
วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องคอนเวนช่ัน ช้ัน 33 อาคารศุภาลัย แกรนด ์ทาวเวอร ์เลขที่ 1011  
ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of 
Shareholders No.1/2020 on August 20, 2020 at 13.30 at Convention Room, 33rd Floor, Supalai Grand Tower, No. 
1011, Rama 3 Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.  
 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นีด้งันี ้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2563 
Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as 
it deems appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เหน็ดว้ย__________เสียง  ไม่เหน็ดว้ย__________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง 
Approve Votes Disapprove Votes Abstain 
 Votes 

วาระที่ 2 พจิารณาอนุมัตกิารจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทีป่ระกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลซึง่เป็น
รายการจาํหน่ายไปซึง่สินทรัพย ์

Agenda 2 To consider and approve the sales of equity interest in subsidiaries of the Company that 
engaging in biomass power business, which constituting a disposition transaction 

กรณีเลือกขอ้ 2. กรุณาทาํเครือ่งหมาย 
. และเลือกกรรมการอิสระคนใดคน
หนึ่ง 
If choosing No. 2, please mark  
and select one of the Independent 
Directors. 
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 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as 
it deems appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เหน็ดว้ย__________เสียง  ไม่เหน็ดว้ย__________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง 
Approve Votes Disapprove Votes Abstain 
 Votes  

วาระที ่3 พจิารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
Agenda 3 Other business (if any) 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as 
it deems appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เหน็ดว้ย__________เสียง  ไม่เหน็ดว้ย__________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง 
Approve Votes Disapprove Votes Abstain 
 Votes 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อว่าการลงคะแนน
เสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be 
deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company’s shareholders. 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ี      
ท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง
หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ใหผู้้ร ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามท่ี
เหน็สมควร 
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly 
specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified 
above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to 
consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 
กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบ
ฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with 
my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 

 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

       (...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

                                                                    (...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

                                                                   (...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ Signed …………………………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

      (...…………………...…………………….) 
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หมายเหตุ/Remarks 

1.  ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ร ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน             
ไม่สามารถแบง่แยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The 
shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately. 

2.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจาํ
ตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the 
Attachment to this Proxy Form B. provided. 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถอืหุ้นของบริษัท เอือ้วิทยา จาํกัด (มหาชน)  

A proxy is granted by a shareholder of Ua Withya Public Company Limited  

ในการประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2563 ในวนัท่ี 20 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งคอนเวนชั่น ชัน้ 33 
อาคารศภุาลยั แกรนด ์ทาวเวอร ์เลขท่ี 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร หรือท่ี   
จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2020 on August 20, 2020 at 13.30 at 
Convention Room, 33rd Floor, Supalai Grand Tower, No. 1011, Rama 3 Road, Chongnonsi, Yannawa, 
Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held. ______________________________________________________________________________________________ 

วาระที่   เร่ือง___________________________________________________________________ 

Agenda Re : 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems 

appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที่   เร่ือง________________________________________________________________ 

Agenda Re : 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems 

appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที่   เร่ือง _______________________________________________________________ 

Agenda Re : 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems 

appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
 Approve Disapprove Abstain 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
            Proxy Form C. 

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถอืหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุน้ให้เท่าน้ัน) 

 (For the shareholders who are specified in the register as foreign investor and has appointed a 
custodian in Thailand to be a share depository and keeper) 

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้                                            เขียนท่ี      ____  ___  
Shareholder registration number Written at               

วนัท่ี___    _เดือน   _________พ.ศ.___       ______ 
Date           Month                Year 

(1) ขา้พเจา้ สาํนกังานตัง้อยูเ่ลขท่ี        _____ 
 I/We Having office located at  
 ถนน                 ตาํบล/แขวง           อาํเภอ/เขต                จงัหวดั  __________     ___   
 Road Tambon                         Amphoe                                  Province 
 รหสัไปรษณีย ์    
 Postal Code 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) 
ใหก้บั______________________________________ 
As the custodian of  

 ซึง่เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท เอือ้วทิยา จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
 Being a shareholder of Ua Withya Public Company Limited (the “Company”) 

โดยถือหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม         หุน้          และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั            เสยีงดงันี ้
Holding the total number of                       shares   and have the rights to vote equal to     votes as follows 
  หุน้สามญั หุน้          และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั _______เสยีง 
       ordinary share shares    and have the rights to vote equal to  votes 
  หุน้บรุมิสทิธิ  หุน้          และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั________เสยีง 
       preference share shares    and have the rights to vote equal tovotes 

 
(2) ขอมอบฉนัทะให ้(กรุณาเลอืกขอ้ใดขอ้หนึง่) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 

 1. ช่ือ                                           อาย ุ       ปี อยูบ่า้นเลขท่ี__________ 
             Name                                     age  years, residing/located at no. 

ถนน                                 ตาํบล/แขวง               อาํเภอ _____________ 
Road                                     Tambon               Amphoe 
จงัหวดั                                     รหสัไปรษณีย ์   ________ 
Province                                  Postal Code                             

 หรือ/Or 

ช่ือ                                           อาย ุ        ปี อยูบ่า้นเลขท่ี ___ _____ 
Name                                     age  years, residing/located at no. 
ถนน                                ตาํบล/แขวง                อาํเภอ ______________ 
Road                              Tambon                      Amphoe 
จงัหวดั                                     รหสัไปรษณีย ์  _________ 
Province                                  Postal Code                             

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดยีว 
Only of the above persons 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลาํดับที่ 11 

กรณีเลือกขอ้ 1. กรุณาทาํเครื่องหมาย  

และระบรุายละเอียดของผูร้บัมอบฉันทะ 
If choosing No.1, please mark  
and give the details of the proxies. 

49 



 

 2. มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทฯ คือ 
Appoint the Independent Director of the Company 

  นายศวิะรกัษ์ พินิจารมณ ์หรอื  
Mr. Sivaraks Phinicharomna or 

  นายเพียรชยั ถาวรรตัน ์หรอื  
Mr. Pianchai Thawornrat or 

  นายนที นาคธนสกุาญจน ์ 
Mr. Nathee Naktnasakanjn 

(ขอ้มลูกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่ีเป็นตวัแทนรบัมอบฉนัทะปรากฏตาม
เอกสารแนบ 5 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ ครัง้ท่ี 1/2563) 
(Details of Independent Directors for Appointment as Proxy are 
specified in Enclosure 5 of the Invitation of the Extraordinary 
General Meeting of Shareholders No.1/2020) 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกรรมการอิสระผูร้บัมอบฉนัทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเขา้
ประชมุได ้ใหก้รรมการอิสระท่ีเหลอืเป็นผูร้บัมอบฉนัทะแทนกรรมการอิสระ
ท่ีไมส่ามารถเขา้ประชมุ 
In this regard, in the case where any of such members of the 
Independent Directors is unable to attend the meeting, the other 
members of the Independent Directors shall be appointed as a 
proxy instead of the member of the Independent Directors who is 
unable to attend the meeting. 

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น           
คร้ังที่ 1/2563ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด ์       
ทาวเวอร ์เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปใน
วนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of 
Shareholders No.1/2020 on August 20, 2020 at 13.30 at Convention Room, 33rd Floor, Supalai Grand 
Tower, No. 1011, Rama 3 Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok, or such other date, time and place as the 
meeting may be held.  

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
I/We grant my/our proxy to attend this Meeting and cast votes as follows: 

 มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทัง้หมดท่ีถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได ้
 Grant all of my/our proxy in accordance with the number of shares with voting right I/we hold 

 มอบฉนัทะบางสว่น คือ 

 Grant certain of my/our proxy as follows:  

 หุน้สามญั_________________ หุน้          และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนได_้________________เสยีง 

      ordinary share shares and have the rights to vote equal to                 votes  

 หุน้บรุมิสทิธิ__________________ หุน้ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได_้______________เสยีง 

      preference share shares   and have the rights to vote equal to                  votes  

 รวมสทิธิออกเสยีงลงคะแนนทัง้หมด ______________________ เสยีง 
Total voting right  votes 

กรณีเลือกขอ้ 2. กรุณาทาํเครือ่งหมาย 
. และเลือกกรรมการอิสระคนใดคน
หนึ่ง 
If choosing No. 2, please mark  
and select one of the Independent 
Directors. 

50 



 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นีด้งันี ้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2563 
Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve 
independently as it deems appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as 
follows:  

 เห็นดว้ย________เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย________เสยีง  งดออกเสยีง__     __เสยีง 
Approve            Votes      Disapprove           Votes      Abstain               Votes 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบริษัทยอ่ยทีป่ระกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าชวีมวลซึ่ง
เป็นรายการจาํหน่ายไปซึ่งสินทรัพย ์

Agenda 2 To consider and approve the sales of equity interest in subsidiaries of the Company that 
engaging in biomass power business, constituting a disposition transaction 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve 
independently as it deems appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as 
follows:  

 เห็นดว้ย_______เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย________เสยีง  งดออกเสยีง________เสยีง 
Approve           Votes     Disapprove           Votes      Abstain                  Votes  

วาระที่ 3 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถา้มี) 
Agenda 3 Other business (if any) 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve 
independently as it deems appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as 
follows:  

 เห็นดว้ย________เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย________เสยีง  งดออกเสยีง_______เสยีง 
Approve            Votes      Disapprove           Votes      Abstain               Votes 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้หถื้อว่าการ
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote 
shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company’s shareholders. 
 

(6)     ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบไุวไ้มช่ดัเจนหรอื 

         กรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพ่ิมเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติ 
         แทน ขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
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In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not 
clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than 
those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy 
shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all 
respects. 
 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบใุน
หนงัสอืมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote 
consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed 
by myself/ourselves. 
 

 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

      (...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

                                                               (...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

           (...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ Signed …………………………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

                    (...…………………...…………………….) 

หมายเหตุ/Remarks 
 

1. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นี ้ใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้
ใหค้สัโตเดยีน (Custodian)ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ทา่นัน้ 
This Proxy form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor 
and has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper. 
 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คือ 
The documents needed to be attached to this Proxy form are: 
(1) หนงัสอืมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะ

แทน 
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on 
his/her behalf 

(2) หนงัสอืยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
 Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the 

custodian business 
 
3. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนไม่

สามารถแบง่แยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสยีงได ้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a 
vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately. 
 

4. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมไดใ้นใบ
ประจาํตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the 
Attachment to Proxy Form C. provided. 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 
Attachment to Proxy Form C. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถอืหุ้นของบริษัท เอือ้วิทยา จาํกัด (มหาชน)  

A proxy is granted by a shareholder of Ua Withya Public Company Limited  

ในการประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2563 ในวนัท่ี 20 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งคอนเวนชั่น ชัน้ 33 
อาคารศภุาลยั แกรนด ์ทาวเวอร ์เลขท่ี 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทร ีเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะ
พงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2020 on August 20, 2020 at 13.30 at 
Convention Room, 33rd Floor, Supalai Grand Tower, No. 1011, Rama 3 Road, Chongnonsi, Yannawa, 
Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held. 
____________________________________________________________________________________________ 
วาระที่   เร่ือง      ______________   __________ 

Agenda Re : 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems 

appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย __________เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย__________เสยีง  งดออกเสยีง__________เสยีง 
Approve Votes Disapprove Votes Abstain  Votes 

วาระที่   เร่ือง _______________________________________________________________ 

Agenda Re : 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems 

appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย __________เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย__________เสยีง  งดออกเสยีง__________เสยีง 
Approve Votes Disapprove Votes Abstain  Votes 

วาระที่   เร่ือง _______________________________________________________________ 

Agenda Re : 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems 

appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย __________เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย__________เสยีง  งดออกเสยีง__________เสยีง 
Approve Votes Disapprove Votes Abstain  Votes 
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แบบคัดกรองโรคไวรัสโควดิ (COVID-19) 

ก่อนเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 1/2563 ในวนัพฤหัสบดทีี่ 20 สิงหาคม 2563 

ณ ห้องคอนเวนชั่น ชัน้ 33 อาคารศุภาลัย แกรนด ์ทาวเวอร ์ 

เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงชอ่งนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

 

ขอความรว่มมือทา่นผูถื้อหุน้ใหข้อ้มลูท่ีถกูตอ้งเป็นความจรงิ เพ่ือประโยชนใ์นการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของ

เชือ้ไวรสัโควดิ COVID-19  
 

ช่ือ- สกลุ 

................................................................................................................................................................ 

หมายเลขโทรศพัท.์.................................................................................................................................... 

 

1. ทา่นมีไข ้�37.5 °C หรอืไม?่     ใช ่   ไมใ่ช ่

 

2. ทา่นมีอาการดงัตอ่ไปนี ้หรอืไม?่ 

ไอ      ใช ่   ไมใ่ช ่

เจ็บคอ      ใช ่   ไมใ่ช ่

นํา้มกูไหล     ใช ่   ไมใ่ช ่

เหน่ือยหอบ     ใช ่   ไมใ่ช ่

 

3. ทา่นมีประวตัิการเดินทางมาจากตา่งประเทศ หรอืมาจากพืน้ท่ีท่ีมกีารระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโควิด 

COVID-19  ใน 14 วนัท่ีผา่นมาหรอืไม?่ 

  ใช ่  มาจากประเทศ / พืน้ท่ี ..................................................................... 

  ไมใ่ช ่

 

4. ทา่นมีประวตัิสมัผสัใกลชิ้ดกบัผูป่้วยท่ีตอ้งสงสยัโรคตดิเชือ้ไวรสัโควิด COVID-19  หรอืไม?่ 

  ใช ่

  ไมใ่ช ่

หมายเหตุ 

 หากพบวา่ทา่นมีไข ้�37.5°C หรอืมีอาการอยา่งใดอยา่งหนึง่ตามท่ีบรษัิทระบไุว ้หรอืมีประวตัิเดนิทางมา

จากตา่งประเทศหรอืพืน้ท่ีท่ีมกีารระบาดของเชือ้ไวรสัโควิด COVID-19 หรอืมีประวตัิสมัผสัอยา่งใกลชิ้ดท่ีตอ้งสงสยัการ

ติดเชือ้ไวรสัโควิด COVID-19 ขอใหท้า่นมอบฉนัทะใหแ้ก่กรรมการอิสระของบรษัิท ดว้ยการกรอกและสง่มอบหนงัสอื

ฉนัทะแบบ ก. หรอื แบบ ข. ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีบรษัิท แทนการเขา้รว่มประชมุและเดินทางกลบั พรอ้มปฏิบตัิตามคาํแนะนาํ

ของกองควบคมุโรคกระทรวงสาธารณาสขุ
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