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มาตรการจัดการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ภายใตส้ถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019 (COVID19) 

จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ซึ่งมีจ านวนผูต้ิดเชือ้
อย่างต่อเนื่อง   บริษัทมีความตระหนกัและห่วงใยต่อความเสี่ยงของการแพรร่ะบาดดงักล่าวในการประชุมผูถื้อหุน้ จึงขอ  
ถือโอกาสนีข้อความรว่มมือและซกัซอ้มความเขา้ใจมายงัผูถื้อหุน้ ดงัตอ่ไปนี  ้
1. ขอความร่วมมือผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

บรษัิทขอความรว่มมือผูถื้อหุน้มอบฉนัทะแทนการเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง เพื่อเป็นการปอ้งกนัและลดโอกาสเสี่ยงต่อ
การแพรร่ะบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) จากความแออดัของผูถื้อหุน้ในวนัประชุม ซึ่งมิอาจคาดเดาได้
และเพื่อสขุอนามยัของตวัทา่นเอง บรษัิทขอความรว่มมือมายงัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณามอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระแทน
การเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง 

2. ขอแจ้งช่องทางการส่งค าถามล่วงหน้า 
ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค าถามเป็นลายลักษณ์อักษรที่เ ก่ียวข้องกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้ามายัง อีเมล 
thanyaporn@uwc.co.th ซึ่งบริษัทจะบนัทึกค าถามและค าตอบไวใ้นรายงานการประชุม และเผยแพร่รายงานการ
ประชมุผา่นเว็บไซตข์องบรษัิท 

3. กรณีผู้ถอืหุ้นที่มีความประสงคจ์ะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
บริษัทขอใหท้่านผูถื้อหุน้ปฏิบตัิตามแนวทางการด าเนินการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ของบริษัทอย่าง
เครง่ครดั เพื่อปอ้งกนัและลดความเสีย่งของการแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ดงันี ้
3.1 ผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุทา่นจะตอ้งกรอกแบบสอบถามเพื่อคดักรองไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)ก่อนการเขา้รว่ม

ประชุม ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่านอาจถือเป็นความผิดตาม
พระราชบญัญตัิโรคติดตอ่ พ.ศ. 2558 

3.2 การเขา้อาคารสถานท่ีจดัประชมุจะมีระบบคดักรองและเป็นขัน้ตอนที่ใชเ้วลา ซึ่งอาจจะไม่สามารถอ านวยความ
สะดวกเหมือนการจัดประชุมในปีก่อน บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ท่ีมี
อณุหภมูิรา่งกายสงูกวา่ 37.5 องศาเซลเซียส ที่ไมผ่า่นการคดักรองเขา้อาคารสถานท่ีจดัประชมุ 

3.3 บรษัิทของดการจดับรกิารอาหารวา่งและเครือ่งดื่มใดๆ ในบรเิวณพืน้ท่ีจดัประชมุ โดยจะมีเฉพาะน า้ดื่มบรรจุขวด
จดัใหใ้นหอ้งประชมุเทา่นัน้ 

3.4 ปีนีจ้ะมีการด าเนินการประชุมที่กระชับที่สุด และเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่ก าหนดไว้อย่างถูก
กฎหมาย จึงขอความรว่มมือผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ คือ 
(1) การตอ่แถวบรเิวณ จดุคดักรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน จะเวน้ระยะห่าง 1 เมตร ซึ่งอาจจะท า

ใหเ้กิดความไมส่ะดวก 
(2) ผูท้ี่ผา่นการคดักรองตอ้งติดสติก๊เกอรแ์ละใสห่นา้กากอนามยัตลอดเวลาที่เขา้รว่มประชมุ 
(3) ที่ประชมุจะรบัเฉพาะค าถามเป็นลายลกัษณอ์กัษรของผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ โดยผูถื้อหุน้

หรือผู้ร ับมอบฉันทะจากผู้ ถื อหุ้นสามารถส่งค าถามให้ล่ว งหน้าก่ อนวันประชุมมายังอี เมล 
thanyaporn@uwc.co.th เจา้หนา้ที่สว่นก ากบัดแูลกิจการของบรษัิทหรอืมอบใหเ้จา้หนา้ที่บรษัิทในท่ีประชมุ 
โดยคณะกรรมการบรษัิทจะจดัค าตอบและเปิดเผยบนเว็บไซตข์องบรษัิทภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุ 

(4) หากสถานการณม์ีการเปลีย่นแปลงไป หรอืมีขอ้ก าหนดจากหนว่ยงานราชการเพิ่มเติม บรษัิทจะแจง้ใหผู้ถื้อ
หุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ ทราบผ่านทางเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และผ่าน
เว็บไซตข์องบรษัิทเก่ียวกบัการจดัประชุมผูถื้อหุน้ www.uwc.co.th หวัขอ้นกัลงทนุสมัพนัธ์ ->การประชุมผู้
ถือหุน้ 
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แบบคัดกรองโรคไวรัสโควดิ (COVID-19) 
ก่อนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2564 ในวนัพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 

ณ บริษัท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 247 ถนนร่มเกลา้  แขวงแสนแสบ  เขตมนีบุรี  กรุงเทพมหานคร 
 

ขอความรว่มมือทา่นผูถื้อหุน้ใหข้อ้มลูที่ถกูตอ้งเป็นความจรงิ เพื่อประโยชนใ์นการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของเชือ้
ไวรสั   โควิด COVID-19 
 
ช่ือ- สกลุ 
.......................................................................................................................................................................... 
หมายเลขโทรศพัท์
........................................................................................................................................................................... 
 

1. ทา่นมีไข ้≥37.5°Cหรอืไม?่    ใช ่   ไมใ่ช ่
 

2. ทา่นมีอาการดงัตอ่ไปนี ้หรอืไม่? 
ไอ     ใช ่   ไมใ่ช ่
เจ็บคอ     ใช ่   ไมใ่ช ่
น า้มกูไหล    ใช ่   ไมใ่ช ่
เหน่ือยหอบ    ใช ่   ไมใ่ช ่

 
3. ทา่นมีประวตัิการเดินทางมาจากตา่งประเทศ หรอืมาจากพืน้ท่ีที่มกีารระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโควิด COVID-

19  ใน 14 วนัท่ีผา่นมาหรอืไม?่ 
ใช ่  มาจากประเทศ / พืน้ท่ี ..................................................................... 
ไมใ่ช ่

 
4. ทา่นมีประวตัิสมัผสัใกลชิ้ดกบัผูป่้วยที่ตอ้งสงสยัโรคตดิเชือ้ไวรสัโควิด COVID-19  หรอืไม?่ 

ใช ่
ไมใ่ช ่
 

หมายเหตุ 
 
 หากพบว่าท่านมีไข ้≥37.5°C หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บริษัทระบุไว ้หรือมีประวตัิเดินทางมาจาก
ตา่งประเทศหรอืพืน้ท่ีที่มีการระบาดของเชือ้ไวรสัโควิด COVID-19 หรือมีประวตัิสมัผสัอย่างใกลชิ้ดที่ตอ้งสงสยัการติดเชือ้
ไวรสั   โควิด COVID-19 ขอใหท้่านมอบฉันทะใหแ้ก่กรรมการอิสระของบริษัท ดว้ยการกรอกและส่งมอบหนงัสือฉนัทะ 
แบบ ก. หรือ    แบบ ข. ใหแ้ก่เจา้หนา้ที่บริษัท แทนการเขา้รว่มประชุมและเดินทางกลบั พรอ้มปฏิบตัิตามค าแนะน าของ
กองควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ 
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สารบัญ หน้า 

 หนงัสอืเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 5 

เอกสารแนบหนังสอืเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุน้  ประจ าปี 2564 

1. ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 20 สงิหาคม 2563 21 

2. รายงานประจ าปี 2563 ในรูปแบบเอกสารอิเลก็ทรอนิกส ์ซึง่สามารถ Download ไดจ้าก QR Code                   27 

3. ขอ้มลูของบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือใหเ้ขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจาก
ต าแหนง่ตามวาระ 

28 
 

4. สารสนเทศของการออกและเสนอขายขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Rights Offering) 34 

5. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) 43 

6. สรุปรายละเอียดเบือ้งตน้ของใบส าคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษัิท 50 

7. ขอ้บงัคบัของบรษัิทในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 55 

8. เอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้รว่มประชมุตอ้งแสดงก่อนเขา้รว่มประชมุ วิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน และ
การออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผูถื้อหุน้ 

59 

9. นิยามกรรมการอิสระ และ ขอ้มลูเก่ียวกบักรรมการอิสระท่ีบรษัิทเสนอช่ือใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 63 

10. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 69 

11. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. 70 

12. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. 71 

13. แบบฟอรม์ขอรบัรายงานประจ าปีแบบรูปเลม่ 76 

 
 

 
หมายเหตุ ทา่นผูถื้อหุน้สามารถดหูนงัสอืนดัประชมุและเอกสารประกอบการประชมุใน Website ของบรษัิท  

www.uwc.co.th ไดต้ัง้แตว่นัท่ี 7 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
คณุอรชลุ ี  หลอ่สมิทธิกลุ  เลขานกุารบรษัิท   โทรศพัท ์ :  02-543-9020-8 
       E-mail  :  onchulee@uwc.co.th 
คณุธญัพร  เจตรจ์ าลอง สว่นก ากบัดแูลกิจการ  โทรศพัท ์ :  02-543-9020-8  ตอ่ 137  
       E-mail  :  thanyaporn@uwc.co.th 
       โทรสาร :  02-543-9029 
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เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี  2564 
เรียน ทา่นผูถื้อหุน้ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.    ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัท่ี 20 สงิหาคม 2563 

2. รายงานประจ าปี 2563  ในรูปแบบคิวอาร ์(QR Code) 
3. ขอ้มลูของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือใหเ้ขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการที่พน้จากต าแหนง่ตามวาระ  

ประจ าปี 2564 
4. สารสนเทศของการออกและเสนอขายขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Rights 

Offering) 
5. แบบรายงานเพิ่มทนุ (F53-4) 
6. สรุปรายละเอียดเบือ้งตน้ของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษัิท 
7. ขอ้บงัคบัของบรษัิทในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
8. เอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้รว่มประชมุตอ้งแสดงก่อนเขา้รว่มประชมุ  วิธีการมอบฉนัทะ การ

ลงทะเบียน  และการออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผูถื้อหุน้ 
9. นิยามของกรรมการอิสระ และ ขอ้มูลเก่ียวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอช่ือใหเ้ป็นผูร้บัมอบ

ฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 
10. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
11. หนงัสอืมอบฉนัทะ  แบบ ก.  (แบบทั่วไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซอ้น) 
12. หนงัสอืมอบฉนัทะ  แบบ ข.  (แบบที่ก าหนดรายการตา่งๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั)    
13. แบบฟอรม์ขอรบัรายงานประจ าปีแบบรูปเลม่ 

 
 ดว้ยคณะกรรมการบริษัท เอือ้วิทยา จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติใหเ้รียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2564 ในวนัพฤหสับดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ บริษัท เอือ้วิทยา จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 247           
ถนนรม่เกลา้ แขวงแสนแสบ  เขตมีนบรุ ี กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพรอ้มดว้ยความเห็น
ของคณะกรรมการ ดงัตอ่ไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 1/2563 เม่ือวันที่ 20 สิงหาคม 2563 

(การลงมติ : ใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล   
การประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563  ไดจ้ดัขึน้เมื่อวนัที่ 20 สิงหาคม 2563 โดยไดจ้ดัท ารายงานการ
ประชมุและจดัสง่ใหก้บัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  ภายใน 14  วนันบัแต่วนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ 
ครัง้ที่ 1/2563 พรอ้มทัง้เผยแพรท่างเว็บไซตข์องบรษัิท www.uwc.co.th แลว้  
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  
เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  1/2563 เมื่อวันที่  20 สิงหาคม 2563               
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าไดม้ีการบันทึกรายงานไวอ้ย่างถูกตอ้ง  ใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้รบัรอง
รายงานการประชมุครัง้ดงักลา่ว โดยบรษัิทไดเ้ผยแพรร่ายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 ใน
เว็บไซตข์องบริษัทอีกครัง้หนึ่ง พรอ้มกับหนงัสือนดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ฉบบันี ้พรอ้มทัง้เอกสารต่างๆ ที่
เก่ียวขอ้งกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ส  าเนารายงานการประชุมปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมา
ด้วยล าดับที่ 1   

 

วันท่ี 7 เมษายน  2564 
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วาระที่  2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563         
และรับทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2563  
(การลงมติ : ใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั ซึง่ก าหนดใหบ้รษัิท ตอ้งจดัท างบแสดงฐานะการเงิน
และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิน้สุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชี            
รบัอนุญาต  และเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้อนุมัติ และบริษัทไดส้รุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  และการ
เปลี่ยนแปลงที่ส  าคัญ ซึ่งเกิดขึน้ในรอบปี 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2563        
สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
ส าหรับการพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
กรรมการบรษัิทเห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตังิบการเงินประจ าปี 2563  สิน้สดุ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ที่ผา่นการตรวจสอบและลงนามรบัรองจากผูส้อบบญัชีของส านกังาน บริษัท เอสพี 
ออดิท จ ากัด และไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ และส าหรบัผลการด าเนินงาน   
ของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2563 กรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 ซึ่งบริษัทไดส้รุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา และการ
เปลี่ยนแปลงที่ส  าคัญซึ่งเกิดขึน้ในรอบปี 2563 ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 รายงานประจ าปี         
หวัขอ้ ค าอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 

สรุปข้อมูลที่ส าคัญในงบแสดงฐานะทางการเงนิรวมและงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ของบริษัทและบริษัทยอ่ย ประจ าปี สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

 

 
 

โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 ซึ่งได้แนบมาพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้   
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 

 

เพิม่ขึน้

(ลดลง)

สินทรัพยร์วม 678.95                 2,300.35             (1,621.40)     (70.48) 

หน้ีสินรวม 528.82                 1,825.66             (1,296.84)     (71.03) 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 150.13                 474.69                 (324.56)        (68.37) 

รายไดจ้ากงานโครงการ 419.58                 644.63                 (225.05)        (34.91) 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 5.23                      8.30                     (3.06)             (36.93) 

รายไดอ่ื้น 48.95                   9.92                     39.03            393.53

รวมรายได้ 473.77                 662.84                 (189.08)        (28.53) 

รวมคา่ใช้จ่าย 558.46                 1,243.66             (685.20)        (55.10) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีจากการด าเนินงานต่อเน่ือง (84.70)                  (580.82)               496.12          (85.42) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีจากการด าเนินงานท่ียกเลิก (233.38)               (241.56)               8.18               (3.39) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (318.08)               (822.38)               504.30          (61.32) 

ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของบริษทั (310.68)               (805.41)               494.73          (61.43) 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นส่วนท่ีเป็นของบริษทั (บาท) (0.0236)               (0.0609)               0.04               (61.24) 

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ ปี 2563 ปี 2562 ร้อยละ
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วาระที่  3 พิจารณาอนุมตัิงดจัดสรรก าไรสุทธิส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 และงดจ่ายเงนิปันผล 
ประจ าปี 2563 
(การลงมติ : ใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  
ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 57 
ก าหนดวา่ บรษัิทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไวเ้ป็นทนุส ารองไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิ
ประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 
ของทนุจดทะเบียน   
 

นอกจากนั้นแล้ว บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ           
ของงบการเงินเฉพาะกิจการหลงัหกัภาษีเงินไดน้ิติบคุคล หากการจ่ายเงินปันผลนัน้ ไม่มีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนยัส าคญั  อย่างไรก็ตามบริษัท อาจก าหนดใหม้ีการจ่ายเงินปันผล  
ในอตัรานอ้ยกว่าอตัราที่ก าหนดขา้งตน้ได ้ หากบริษัทมีความจ าเป็นที่จะตอ้งน าก าไรสทุธิจ านวนดงักลา่ว
ไปใชเ้พื่อขยายการด าเนินงานของบรษัิท 
 

ทัง้นี ้ ตามที่ปรากฎในงบการเงินเฉพาะกิจการประจ าปี 2563 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีผล  
การด าเนินงานขาดทุนสุทธิเป็นจ านวนเงิน 318.08 ลา้นบาท  ท าใหบ้ริษัทไม่สามารถจัดสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และไม่สามารถจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน     
ประจ าปี 2563 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้ซึง่เป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษัิท 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท   
คณะกรรมการบรษัิทเห็นควรเสนอท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาอนมุตัิงดการจดัสรรก าไรสทุธิ เพื่อเป็น
ทุนส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 ส  าหรบัผลการด าเนินงาน ตัง้แต่วันที่ 1 
มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เนื่องจากบรษัิทมีผลการด าเนินงานขาดทนุสทุธิ 

 

วาระที่  4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2564 
(การลงมติ : ใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล   
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดและขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 24 สรุปใจความส าคญัว่า ในการ
ประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้  กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการ        
ที่จะออกแบ่งใหต้รง 3 ส่วนไม่ได ้ ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกับ 1 ใน 3 กรรมการที่ออกตามวาระนัน้  
อาจถกูเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 มีกรรมการที่พน้
จากต าแหนง่ตามวาระ  จ านวน  3  ทา่น คือ 
1. นายธีรชยั ลนีะบรรจง กรรมการบรษัิท 
2. นายเพียรชยั ถาวรรตัน ์ กรรมการบรษัิท และ กรรมการอิสระ 
3. ดร.นที นาคธนสกุาญจน ์ กรรมการบรษัิท และ กรรมการอิสระ 

 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท   
คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง เห็นชอบตามที่
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งไดพ้ิจารณาจากคณุสมบตัิเป็นรายบคุคล ของผูท้ี่
ด  ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอยู่เดิม โดยผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแลว้ว่า มีคณุสมบตัิ  
ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เป็นบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ เป็นผู้มีพืน้ฐาน         
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ความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผูน้  า วิสยัทัศนก์วา้งไกล รวมทัง้มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตลอดจนมีทศันคติที่ดีต่อองคก์ร และปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัทไดเ้ป็นอย่างดี ไดใ้ชป้ระสบการณ์
เสนอแนะแนวนโยบายแก่บริษัท รวมทัง้เป็นบคุคลที่มีคุณสมบตัิตามกฎหมาย  และประกาศที่เก่ียวขอ้ง            
จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิเลอืกตัง้กรรมการ  ซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระ
ทัง้ 3 ทา่น  ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่   
 

ทัง้นี ้ขอ้มลูของบคุคลที่เสนอใหเ้ลือกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตาม  สิ่งที่ส่ง
มาด้วยล าดับที่ 3 
 

วาระที่ 5      พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 
(การลงมติ : ใชค้ะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  
ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 สรุปใจความส าคัญว่า กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน        
จากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่นตาม
ขอ้บงัคบัหรอืตามที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะพิจารณา 
 

ในปี 2563 ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ไดอ้นมุตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนเงิน 1,900,000 บาท 
โดยก าหนดจ่ายเป็นรายครัง้ และบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการจริง เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 
1,410,000 บาท โดยมีรายละเอียดเปรยีบเทียบคา่ตอบแทนกรรมการ ดงัตอ่ไปนี ้

รายละเอียด 
ปี 2564 
(บาท) 

(น าเสนอ) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

วงเงินท่ีขออนมุตัิ 1,900,000.- 1,900,000.- 2,300,000.- 
จ านวนเงินท่ีจ่ายจรงิเป็น 
คา่เบีย้ประชมุทัง้หมด 

- 1,410,000.- 1,530,000.- 

ผลประโยชนอ์ื่นใด -ไมม่ี- -ไมม่ี- -ไมม่ี- 
 

ทัง้นี ้บรษัิทไดแ้สดงสรุปจ านวนเงินท่ีจ่ายใหแ้ก่กรรมการเป็นรายบคุคลไวใ้นรายงานประจ าปี 2563 ปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2  ในหวัขอ้โครงสรา้งการถือหุน้และการจดัการ เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการ
และผูบ้รหิาร 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน จึงเห็นสมควรใหเ้สนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 
2564 เป็นจ านวนเงิน 1,900,000 บาท  ซึ่งเท่ากบัค่าตอบแทนกรรมการ ที่ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุมสามญั   
ผูถื้อหุน้ในปี 2563 ที่ผ่านมา ทัง้นี ้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทไดร้บัในฐานะ
พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งก าหนดการจ่ายเป็นรายครัง้  โดยกลั่นกรองอย่างละเอียด ถึงความ
เหมาะสมประการตา่งๆ และเปรยีบเทียบอา้งอิงจากอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั, สภาพเศรษฐกิจ รวมถึง
ความเหมาะสมของจ านวนคณะกรรมการบรษัิท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
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คณะกรรมการ

บริษัท

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ

สรรหาและ

พจิารณา

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ

บริหาร

ประธาน

มิใชผู่บ้ริหารของบริษัทหรือบริษัทในเครือ 25,000                 25,000             25,000                 15,000                  

ผูบ้ริหารของบริษัทหรือบริษัทในเครือ 20,000                 20,000                 ไม่ไดร้บัค่าตอบแทน

กรรมการ

มิใชผู่บ้ริหารของบริษัทหรือบริษัทในเครือ 15,000                 15,000             15,000                 10,000                  

ผูบ้ริหารของบริษัทหรือบริษัทในเครือ 5,000                   5,000                   ไม่ไดร้บัค่าตอบแทน

ต าแหน่ง

เบีย้ประชุม (บาท)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทัง้นี ้ บรษัิทไมม่ีนโนบายใหค้า่ตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการหรอืพนกังาน ซึง่
ไดร้บัจากบรษัิทตามปกติ  ไมม่ีการใหหุ้น้  หุน้กู ้ หรอืหลกัทรพัยอ์ื่นใดแก่กรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิท 

 

วาระที่  6      พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2564 
(การลงมติ : ใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  
ตามมาตรา 120  แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  ใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี
แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบรษัิททกุปี  ในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจะแต่งตัง้
ผูส้อบบัญชีคนเดิมก็ได ้ และขอ้บังคบัของบริษัทขอ้ 59 ก าหนดว่า  ผูส้อบบัญชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ 
พนกังาน ลกูจา้ง หรอืผูด้  ารงต าแหนง่หนา้ที่ใดๆ ของบริษัท  นอกจากนีป้ระกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทนุไดก้ าหนดใหบ้ริษัทจดทะเบียนตอ้งจัดใหม้ีการหมุนเวียนผูส้อบบญัชี หากผูส้อบบญัชีรายเดิมปฏิบตัิ
หนา้ที่สอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิทมาแลว้ 7 รอบปีบญัชีไม่ว่าจะ
ติดตอ่กนัหรือไม่  โดยสามารถแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรายใหม่ที่สงักดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกบัผูส้อบบญัชี
รายเดิมก็ได ้อย่างไรก็ตามบริษัทจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรายที่พน้จากการปฏิบตัิหนา้ที่จากการหมุนเวียน
ผูส้อบบญัชีได ้เมื่อพน้ระยะเวลาอยา่งนอ้ย 5 รอบปีบญัชีติดตอ่กนันบัแตว่นัท่ีพน้จากการปฏิบตัิหนา้ที่ 
 

ทัง้นี ้ส  าหรบัปี 2564  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรายเดิม 
คือบริษัท เอสพี ออดิท จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 เป็นปีที่ 2 เนื่องจากมีความเป็นอิสระ            
มีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้บงัคบัของบรษัิท และขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์และพิจารณาเห็นควรอนมุตัิคา่สอบบญัชีจ านวนเทา่กบัปี 2563  ดงันี ้

 

รายละเอียด ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

คา่สอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1 250,000.- 250,000.- 

คา่สอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 2 250,000.- 250,000.- 

คา่สอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 3 250,000.- 250,000.- 

คา่สอบบญัชีประจ าปี 750,000.- 750,000.- 

รวมทั้งสิน้ 1,500,000.- 1,500,000.- 
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั  ซึ่งก าหนดใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตัง้ผูส้อบ
บัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี  และโดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิใหแ้ตง่ตัง้ 
1. นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4036 และ/หรอื 
2. นายสชุาติ พานิชยเ์จรญิ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4475 และ/หรอื 
3. นางสาวช่ืนตา ชมเมิน  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 7570 และ/หรอื 
4. นางสาววนัดี เอี่ยมวณิชชา ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 8210 และ/หรอื 
5. นายเกียรติศกัดิ ์  วานิชยห์านนท ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 9922 

 

แหง่ส านกังาน บรษัิท เอส พี ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 และอนมุตัิค่าสอบบญัชีประจ าปี 
2564 เป็นจ านวนเงิน 1,500,000.-บาท  
 

ทั้งนี ้ผู้สอบบัญชีตามรายช่ือที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท/ บริษัทย่อย             
/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท และนอกจากนีย้งัเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทย่อยทัง้ 
2 แหง่ของบรษัิท ซึง่มีคา่สอบบญัชี ประจ าปี 2564 รวม 20แหง่ จ านวน 350,000.-บาท คา่สอบบญัชีที่เสนอ
ขา้งตน้เป็นการใหบ้ริการสอบบัญชีเท่านัน้ ไม่มีการใหบ้ริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี  และใน
อนาคตไมม่ีการจ่ายคา่ตอบแทนของงานบรกิารอื่น อนัเกิดจากการตกลงที่ยงัใหบ้รกิารไมแ่ลว้เสรจ็ 
 

อนึ่ง ถึงแมว้่าผูส้อบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นผูส้อบบญัชีและสงักัดส านกังานเดียวกันก็ตาม 
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเช่ือมั่นว่าผูส้อบบญัชีจะสามารถจัดท างบการเงินของ
บริษัทและบริษัทย่อยไดท้ันตามก าหนดเวลา เนื่องจากผูส้อบบญัชีจะมีการนดัประชุมร่วมกับผูบ้ริหาร     
เพื่อวางแผนการตรวจสอบอยา่งเป็นระบบและก าหนดระยะเวลาในการตรวจสอบเป็นการลว่งหนา้ 
 

วาระที่  7 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ  
ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
(การลงมติ : ใชค้ะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล   
ตาม พ.ร.บ. บรษัิทมหาชนจ ากดั มาตรา 140 ทีป่ระชมุผูถื้อหุน้อาจลงมติใหล้ดทนุโดยวิธีตดัหุน้จดทะเบียน
ที่จ าหน่ายไม่ไดห้รือยงัมิได้น าออกจ าหน่าย และเมื่อที่ประชุมมีมติแลว้ ใหบ้ริษัทฯ ขอจดทะเบียนลดทุน
ภายใน 140วนั นบัแตว่นัท่ีทีป่ระชมุลงมติ  
 

ปั จจุ บันบริ ษั ทมี ทุนจดทะ เบี ยนจ านวน  1,711,128,364.40 บาท  และทุนช า ระแล้ว จ า นวน 
1,316,252,588.00 บาท โดยมีหุน้สามญัที่ออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 13,162,525,880 หุน้ และ    
หุน้สามญัที่ยงัมิไดน้  าออกจ าหน่ายจ านวน 3,948,757,764 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท หุน้สามญั
ที่ยงัมิไดน้  าออกจ าหน่ายดงักล่าวเป็นส่วนหนึ่งของหุน้ที่จดัสรรไวเ้พื่อรองรบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบ
มอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติของที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ซึ่งระยะเวลา
การจดัสรรจะสิน้สดุลงภายในวนัท่ีบรษัิทจดัใหม้ีการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 นี ้
 

การลดทนุดงักลา่วขา้งตน้เป็นการตดัหุน้จดทะเบียนที่ยงัมิไดน้  าออกจ าหน่าย ดงันัน้ จึงไม่สง่ผลกระทบต่อ
บรษัิทและสทิธิประโยชนข์องผูถื้อหุน้แตอ่ยา่งใด 
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ทัง้นี ้ ในการลดทุนจดทะเบียนดงักล่าวขา้งตน้ จะตอ้งมีการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท   
ขอ้ 4 เรือ่งทนุจดทะเบียน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนดว้ย 
ความเห็นของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน      
ของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,711,128,364.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 
1,316,252,588.00 บาท โดยวิธีการตดัหุน้ที่ยงัไม่ไดจ้ าหน่าย จ านวน 3,948,757,764 หุน้ มลูค่าที่ตราไว ้ 
หุน้ละ 0.10 บาท และแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4. เรื่องทนุจดทะเบียน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุ
จดทะเบียนของบรษัิท โดยใหย้กเลกิขอ้ความเดิมและใชข้อ้ความใหม ่ดงันี  ้
“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียน

จ านวน 
1,316,252,588.00 บาท (หนึง่พนัสามรอ้ยสบิหกลา้นสองแสนหา้หมื่น

สองพนัหา้รอ้ยแปดสบิแปดบาท) 
 แบง่ออกเป็น 13,162,525,880 หุน้ (หนึง่หมื่นสามพนัหนึง่รอ้ยหกสบิสองลา้นหา้

แสนสองหมื่นหา้พนัแปดรอ้ยแปดสบิหุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ 0.10 บาท (สบิสตางค)์ 
 โดยแบง่ออกเป็น    
 หุน้สามญั 13,162,525,880 หุน้ (หนึง่หมื่นสามพนัหนึง่รอ้ยหกสบิสองลา้นหา้

แสนสองหมื่นหา้พนัแปดรอ้ยแปดสบิหุน้) 

 หุน้บรุมิสทิธิ - หุน้ (- หุน้) 
 

วาระที่  8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิม (Right Offering)  
(การลงมติ : ใชค้ะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4  ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  
บริษัทมีแผนขยายการลงทุนในธุรกิจเสาโทรคมนาคมใหเ้ช่าในต่างประเทศ และอื่นๆ ที่จะท าใหบ้ริษัท        
มีความสามารถในการสรา้งรายได ้และความสามารถในการท าก าไรเพิ่มขึน้ จึงจ าเป็นตอ้งใชเ้งินทุน       
เพื่อวตัถปุระสงคด์งักลา่ว อีกทัง้มีความตอ้งการเงินทนุหมนุเวียนส าหรบัธุรกิจการผลิตเสาสง่ไฟฟ้าแรงสงู
และเสาโทรคมนาคม และน าไปช าระหนีเ้งินกูย้ืมเพื่อลดอตัราส่วนหนีส้ินต่อทุนของบริษัทดีขึน้ ส่งผลให้
บรษัิทมีความสามารถในการสรา้งรายไดแ้ละความสามารถในการท าก าไรเพิ่มขึน้  
 

ดว้ยเหตดุงักลา่ว บริษัทจึงมีความจ าเป็นที่จะตอ้งเพิ่มทนุจดทะเบียนอีกจ านวน 1,316,252,588.00 บาท 
โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 13,162,525,880 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท โดยเสนอขาย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Rights Offering) ในอตัราสว่น 1 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หุน้สามญัเพิ่มทนุ ในราคาเสนอ
ขายหุน้ละ 0.04 บาท ทัง้นีร้ายละเอียดการเพิ่มทนุและการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัท ปรากฏตาม 
สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4 และ 5 
ความเห็นของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เดิม (Rights 
Offering) ในครัง้นีเ้ป็นการด าเนินการตามแผนการจดัหาแหลง่เงินทนุของบริษัท ซึ่งจะท าใหบ้ริษัทสามารถ
น าเงินท่ีไดจ้ากการเพิ่มทนุไปใช ้เพื่อวตัถปุระสงคต์ามรายละเอียดที่กลา่วมาขา้งตน้ ซึ่งจะเป็นประโยชนต์่อ
บริษัทในการสรา้งรายได ้และก าไรที่มั่นคงและสม ่าเสมอ (Recurring Income) โดยไม่จ าเป็นตอ้งพึ่งพิง
รายไดจ้ากงานโครงการในประเทศแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งมีความไม่สม ่าเสมอของกระแสเงินสด  อีกทัง้      



 

12 
 

ยงัเพิ่มความสามารถในการท าก าไร โดยไม่กระทบต่อสภาพคลอ่งทางการเงินของบริษัท รวมถึงสามารถ
สรา้งกระแสเงินสดและก าไรอยา่งตอ่เนื่องในอนาคต สง่เสรมิใหบ้รษัิทมีผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน
ที่ดียิ่งขึน้ จึงมีมติเห็นสมควรใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมสามญั  ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 พิจารณาอนมุตัิการ
ออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Rights Offering) โดยมีรายละเอียด
เบือ้งตน้ ดงันี ้
จ านวนหุน้สามญัที่ออกและเสนอขาย : จ านวนไมเ่กิน 13,162,525,880 หุน้ 

มลูคา่ที่ตราไว ้ : 0.10 บาท ตอ่หุน้ 
อตัราสว่นการจดัสรร : 1 หุน้สามญัเดิม ตอ่ 1 หุน้สามญัเพิ่มทนุ 
ราคาเสนอขาย : 0.04 บาท ตอ่หุน้ 
วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัการ
จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
พร้อมใบส าคัญแสดงสิทธิ  UWC-W3 
(Record Date) 

: วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2564 

วนัจองซือ้และช าระเงินคา่หุน้สามญัเพิ่มทนุ : ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ถึง วันที่ 8 
มิถุนายน 2564 ตัง้แต่เวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น.    
ในวนัท าการบรษัิท 

  

รายละเอียดของการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering) ในครัง้นี ้
ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4 และ 5 
 

ผูถื้อหุน้อาจจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่ก าหนดไวไ้ด ้(Oversubscription)  
โดยที่ผูถื้อหุน้เดิมที่จองซือ้เกินกวา่สทิธิ จะไดร้บัการจดัสรรหุน้ท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิ ก็ตอ่เมื่อมีหุน้เหลือจาก
การจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิท ที่ไดจ้องซือ้ตามสทิธิครบถว้นทัง้หมดแลว้เทา่นัน้ 
 

อนึ่ง หากยงัมีหุน้สามญัเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้
(Rights Offering) และการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ใหด้  าเนินการ
ลดทนุจดทะเบียนของบรษัิทโดยการตดัหุน้สามญัเพิ่มทนุสว่นท่ีคงเหลอืจากการเสนอขายทิง้ 
 

วาระที่  9 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คร้ังที่ 3 
(UWC-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซือ้และช าระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการ
ถอืหุ้น  
(การลงมติ : ใชค้ะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  
เพื่อให้สอดคลอ้งกับการออกและเสนอขายหุน้สามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Rights 
Offering) ตามที่กล่าวมาในวาระที่ 8 เพื่อน ามาใช้ในการขยายการลงทุนในต่างประเทศ,ใชเ้ป็นเงินทุน
หมนุเวียนของบรษัิท และช าระหนีเ้งินกูย้ืม บรษัิทจึงมีความจ าเป็นตอ้งออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ
ที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัท ครัง้ที่ 3 (UWC-W3) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทที่จองซือ้และช าระ   
คา่หุน้สามญัเพิ่มทนุ ตามสดัสว่นการถือหุน้  
ความเห็นของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบรษัิทพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณา
อนุมัติการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ครัง้ที่  3 (“UWC-W3”)           
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เพื่อจัดสรรให้แก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทที่จองซือ้และช าระค่าหุน้สามัญเพิ่มทุนตามสดัส่วนการถือหุ้น  
จ านวนไมเ่กิน 13,162,525,880 หนว่ย โดยไมค่ิดมลูคา่ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
อตัราสว่นการจดัสรร : 1 หุน้สามญัใหม ่ตอ่ 1 หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิ UWC-W3 

อาย ุ : 2 ปี 
อตัราการใชส้ทิธิ : 1 หนว่ยใบส าคญัแสดงสิทธิ UWC-W3 มีสิทธิซือ้หุน้สามญัของบริษัทได ้

1 หุน้ 
ราคาใชส้ทิธิ : 0.08 บาท ตอ่หุน้  
ระยะเวลาการใชส้ทิธิ : ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ UWC-W3 สามารถใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดง

สิทธิได ้ทกุๆ วนัท าการสดุทา้ยของบริษัททกุ ๆ ไตรมาส ตลอดอายุของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ (“วนัใชส้ิทธิ”) และวนัใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ยจะตรงกับ
วนัครบอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ (“วนัใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ย”) 
 

ดงันัน้ หากวนัใชส้ิทธิ หรือ วนัใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ยตรงกบัวนัหยดุท าการ
ของบริษัท ใหเ้ลื่อนวนัใชส้ิทธิดงักลา่วเป็นวนัท าการก่อนหนา้วนัใชส้ิทธิ
ดงักลา่ว 
 

ใบส าคญัแสดงสิทธิที่เหลือจากการใชส้ิทธิหรือไม่ไดใ้ชส้ิทธิในวนัใชส้ิทธิ
ใดๆ สามารถสะสม เพื่อน าไปใชส้ทิธิไดใ้นวนัใชส้ทิธิครัง้ตอ่ไป ตลอดอายุ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ แตห่ากครบก าหนดอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิแลว้ 
ใบส าคญัแสดงสทิธิใดๆ ที่ไมถ่กูใชส้ทิธิจะถกูยกเลกิและสิน้ผลไป 

บริษัทจะท าการออกและจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ UWC-W3 ตามหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
โดยรายละเอียดเก่ียวกบัการออกใบส าคญัแสดงสทิธิ UWC-W3 ปรากฎใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 
 

ในครั้งนี  ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอ านาจ             
ใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และ/หรือ       
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายการเงินและบัญชี และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้ง                  
จากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และ/หรือ       
รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุสสายการเงินและบญัชี มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเนื่อง
กบัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ UWC-W3 เพื่อใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่
จ ากดัเพียงอ านาจในการด าเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้
(1)    ก าหนดและแกไ้ขหลกัเกณฑ ์ขอ้ก าหนด เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการออกและ

จดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ UWC-W3 
(2)    เจรจา ตกลง เขา้ท า แกไ้ข เพิ่มเติม ลงนามในสญัญา ค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั หลกัฐาน การ

เปิดเผยขอ้มูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่างๆ ที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกับการออกและจดัสรร
ใบส าคัญแสดงสิทธิ UWC-W3 ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนาม        
ในค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั หลกัฐานการเปิดเผยขอ้มูล รายงานผลการขาย และเอกสารอื่นๆ           
ต่อส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย ์หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกบัการออกและ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ UWC-W3 และการน าใบส าคญัแสดงสิทธิ และหุน้สามญัเพิ่มทนุจากการ
ใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ UWC-W3 เขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ เอ็ม เอ 
ไอ และ 
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(3)   ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรที่เก่ียวขอ้งกับการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ UWC-
W3 เพื่อใหก้ารด าเนินการตามที่ระบไุวข้า้งตน้และการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ UWC-W3 
ในครัง้นีส้  าเรจ็ลลุว่ง 

 

วาระที่  10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)  
(การลงมติ : ใชค้ะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  
เนื่องจากปัจจุบนัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดป้รบัปรุงหลกัเกณฑเ์ก่ียวกับการเพิ่มทุนของบริษัท   
จดทะเบียนใหร้องรบัการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) โดยบริษัทจดทะเบียน
สามารถขอมติจ านวนหุน้เพิ่มทุนและประเภทการจัดสรรจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ไวล้ว่งหนา้  และใหอ้ านาจ
คณะกรรมการบรษัิทก าหนดวตัถปุระสงคก์ารออกและจดัสรรหุน้เพิ่มทนุตามความเหมาะสม ซึง่การเพิ่มทนุ
ดงักลา่วจะเพิ่มความคลอ่งตวัในการระดมทนุ และเพื่อเตรยีมความพรอ้มส าหรบัการลงทนุหรือขยายธุรกิจ
ในโครงการตา่งๆ เพื่อสรา้งรายได ้และก าไรใหแ้ก่บรษัิทไดอ้ยา่งทนัทว่งที  
 

คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท    
แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุน้สามญัใหม่จ านวนไม่เกิน 3,948,757,764 หุน้     
มลูคา่ที่ตราไว ้หุน้ละ 0.10 บาท มลูคา่รวมไมเ่กิน 394,875,776.40 บาท 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบรษัิทพิจารณาแลว้เห็นวา่ เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคลอ่งและรองรบัการขยายธุรกิจของบริษัท 
รวมทัง้เพิ่มความสามารถในการจัดหาเงินจากตลาดทุนไดอ้ย่างเหมาะสมและคล่องตวั  ในกรณีที่บริษัท     
มีความจ าเป็นในการใช้เงินลงทุน จึงเห็นสมควรใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564    
เพื่อพิจารณาอนมุตัิเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) เป็นจ านวน
ไมเ่กิน 3,948,757,764 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท โดยมีรายละเอียดการจดัสรร ดงันี ้
(1) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนใหม่ เป็นจ านวนไม่เกิน 1,974,378,882 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท 

คิดเป็นไม่เกินรอ้ยละ 30 ของทุนช าระแลว้ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วน       
การถือหุน้ (Right Offering) หรอื 

(2) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนใหม่ เป็นจ านวนไม่เกิน 658,126,294 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท  
คิดเป็นรอ้ยละ 20 ของทนุช าระแลว้ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) หรอื 

(3) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหม่ เป็นจ านวนไม่เกิน 1,316,252,588 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท 
คิดเป็นรอ้ยละ 10 ของทนุช าระแลว้ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

ทัง้นี ้การเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหมด่งักลา่ว จะตอ้งไมเ่ป็นการเสนอขายใหแ้ก่บคุคลที่เก่ียวโยงกนัตาม 
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน 
พ.ศ. 2551 และประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการ    
ของบรษัิทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ.2546  
 

นอกจากนี ้การเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหม่ดงักล่าว ราคาที่เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด ตอ้งไม่   
เข้าข่ายเป็นราคาต ่ าตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่  ทจ.  72/2558                  
เรื่อง การอนุญาตใหบ้ริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด โดยราคาเสนอขาย      
จะไม่ต ่ากว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุน้ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่ าเจ็ดวันท าการ
ติดตอ่กนั แตไ่มเ่กินสบิหา้วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้  
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อยา่งไรก็ดี ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุตามที่ระบไุวใ้นขอ้ (1)หรอืขอ้ (2)หรอืขอ้ (3) ขา้งตน้แลว้ 
ทนุช าระแลว้ของบริษัทในสว่นที่เพิ่มตอ้งไม่เกินกว่ารอ้ยละ 30 ของทุนช าระแลว้ ณ วนัที่คณะกรรมการ
บริษัทมีมติใหเ้พิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) และการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุน
ดงักล่าว จะตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัที่บริษัทจัดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีในครัง้ถัดไป 
หรอืภายในวนัท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งจดัใหม้กีารประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีในครัง้ถดัไป ทัง้นี ้แลว้แต่
วันใดจะถึงก่อน รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) ในครัง้นีป้รากฏตาม แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 
 

วาระที่  11 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของ
บริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
(การลงมติ : ใชค้ะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 
เพื่อเป็นการรองรับการออกและเสนอขายขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights 
Offering), การเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) และการเพิ่มทนุ
จดทะเบียนเพื่อรองรบัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัท ครัง้ที่ 3 
(UWC-W3) คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของ
บริษัทจ านวนไม่เกิน 3,027,380,952.40 บาท และแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4.   
เรือ่งทนุจดทะเบียน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิท 
ความเห็นของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการเห็นสมควรให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติ      
การเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จ านวนไม่เกิน 3,027,380,952.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
1,316,252,588.00 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จ านวน 4,343,633,540.40 บาท โดยการออกหุน้สามญั
เพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 30,273,809,524 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท และอนุมตัิการแกไ้ขเพิ่มเติม
หนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน    
ของบรษัิท เพื่อรองรบัการจดัสรรหุน้ ดงัตอ่ไปนี ้
 

(1) การจดัสรรหุน้เพิ่มทนุใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม  
         (Right Offering) 

จ านวน 13,162,525,880 หุน้ 

(2)  เพื่อรองรบัการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดง
สทิธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษัิท ครัง้ที่ 3 UWC-W3     

จ านวน 13,162,525,880 หุน้ 

(3)  เพื่อรองรบัการเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป   
       (General Mandate) 

จ านวน 3,948,757,764 หุน้ 

ทั้งนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น  พิจารณาอนุมัติมอบอ านาจ                  
ใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และ/หรือ   
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายการเงินและบัญชี และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือ         
รองกรรมการผูจ้ัดการอาวุโสสายการเงินและบญัชี มีอ านาจในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิ     
ที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ ที่จ  าเป็นเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่ง 
ของนายทะเบียน เพื่อใหก้ารด าเนินการจดทะเบียนเสรจ็สมบรูณ ์ 
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วาระที่  12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 30,273,809,524 หุ้น  
(การลงมติ : ใชค้ะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  
ตามที่ บรษัิทมีความประสงคท์ี่จะเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทตามรายละเอียดที่ระบใุนวาระท่ี 8 ,วาระท่ี 9
และวาระท่ี 10 นัน้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามทีก่ฏหมายก าหนด ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งพิจารณาอนมุตัิจดัสรรหุน้
สามญัเพิ่มทนุของบรษัิท เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนดงักลา่ว 
ความเห็นของคณะกรรมการ   
คณะกรรมการบรษัิทมีมติอนมุตัิใหน้  าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาอนมุตัิ
การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
1. จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุ จ านวนไมเ่กิน 13,162,525,880 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท         

เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดมิของบรษัิท ตามสดัสว่นจ านวนหุน้ท่ีแตล่ะรายถืออยู ่(Rights Offering) 
 

การจัดสรรหุน้เพิ่มทุนดงักล่าว ผูถื้อหุน้อาจจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอตัรา        
ที่ก าหนดไวไ้ด ้(Oversubscription) โดยที่ผูถื้อหุน้เดิมที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ จะไดร้บัการจดัสรรหุน้ที่
จองซือ้เกินกวา่สทิธิ ก็ตอ่เมื่อมีหุน้เหลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิท ที่ไดจ้องซือ้ตามสทิธิ
ครบถว้นทัง้หมดแลว้เทา่นัน้ 
 

 การจดัสรรหุน้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิไม่ว่ากรณีใด จะตอ้งไม่ท าใหผู้ถื้อหุน้
รายใด (รวมถึงบคุคลตามมาตรา 258 ของพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ของผูถื้อหุน้รายดงักลา่ว) ถือหุน้ของบรษัิทในลกัษณะ ดงัตอ่ไปนี ้ 
(ก)  ในลักษณะที่ เพิ่มขึน้จนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องท าค าเสนอซื ้อหลักทรัพย์ ( Tender Offer)           

ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 
และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรพัย ์เพื่อครอบง ากิจการ (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศ 
ที่ ทจ. 12/2554”) (เวน้แต่ผูถื้อหุน้รายดงักลา่วไดร้บัยกเวน้การท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมด
ของกิจการตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศที่ ทจ. 12/2554) หรอื 

(ข)  ในลกัษณะที่เป็นการฝ่าฝืนขอ้จ ากดัการถือหุน้ของคนตา่งดา้ว ตามที่ระบไุวใ้นขอ้บงัคบัของบรษัิท 
นอกจากนั้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทยังมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น  พิจารณาอนุมัติ          
มอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรษัิท และ/หรอื คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ที่
บริหารและ/หรือ รองกรรมการผูจ้ัดการอาวุโสสายการเงินและบญัชี   และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่ง
ไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายการเงินและบัญชีมีอ านาจ              
ในการด าเนินการต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งหรือจ าเป็นไดต้ามสมควร เพื่อใหก้ารออกและจัดสรรหุ้น   
สามญัเพิ่มทนุของบริษัทใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering) 
ส าเรจ็ลลุว่ง โดยอ านาจดงักลา่วรวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียง 

 (ก)  พิจารณาก าหนดรายละเอียดการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม   
ของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับ     
การออกและเสนอขายหลกัทรพัยภ์ายใตก้ฎหมายไทย ทัง้นี ้บริษัทอาจสงวนสิทธิไม่เสนอขาย   
หุน้เพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทรายใด หากการด าเนินการดงักลา่วจะท าใหบ้ริษัทปฏิบตัิ
ผิดกฎหมายหรอืระเบียบ ขอ้บงัคบัของตา่งประเทศ  
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 (ข)  ก าหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียว      
ทัง้จ านวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย 
วิธีการช าระราคา หรือรายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่น ๆ เช่น เปลี่ยนแปลง         
วนัก าหนดสทิธิรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ  

 (ค) ลงนามในแบบค าขออนุญาต การขอผ่อนผนั หนงัสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ          
ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจา้หนา้ที่ 
หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เ ก่ียวข้อง ตลอดจนการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท           
เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ และด าเนินการใด ๆ       
ที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุไดท้กุประการ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิมของบรษัิท ตามสดัสว่นการถือหุน้ ภายใตเ้ง่ือนไขของกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง  

 (ง)  จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแลว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และ       
มีอ านาจ ด าเนินการต่าง ๆ ที่จ  าเป็นเพื่อให้เ ป็นไปตามค าสั่ งของนายทะเบียน เพื่อให้               
การด าเนินการจดทะเบียนเสรจ็สมบรูณ ์

2.  จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 13,162,525,880 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท           
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ UWC-W3 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท     
ตามสดัส่วนการถือหุน้ ในอตัราส่วน 1 หุน้สามัญใหม่ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ UWC-W3       
โดยไมค่ิดมลูคา่ ตามรายละเอียด ปรากฎอยูใ่น สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที ่6 

 

 ในครัง้นี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้  พิจารณาอนุมัติมอบอ านาจ      
ใหค้ณะกรรมการบรษัิท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และ/หรือ 
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายการเงินและบัญชี และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้ง            
จากคณะกรรมการบรษัิท และ/หรอื คณะกรรมการบรหิาร และ/หรอื ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และ/หรือ 
รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุสสายการเงินและบญัชี เป็นผูม้ีอ  านาจพิจารณาก าหนด แกไ้ขเพิ่มเติม และ
เปลี่ยนแปลงเง่ือนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการจัดสรรหุน้เพิ่มทุนดังกล่าว  รวมถึง         
มีอ  านาจในการเปลีย่นแปลงเง่ือนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการปรบัหรอืการเปลี่ยนแปลง
อตัราการใชส้ิทธิ  และราคาใชส้ิทธิตามขอ้ก าหนดสิทธิ รวมทัง้ มีอ านาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ   
ที่เก่ียวขอ้ง และมีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ ที่จ  าเป็นและสมควร อนัเก่ียวเนื่องกบัการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุ 
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัด เพียงการให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารหลักฐานต่อส านักงาน ก.ล.ต.               
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั กระทรวงพาณิชย ์หรอืหน่วยงาน
อื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนการน าหุน้สามญัเพิ่มทนุเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ ดว้ย 

3. จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ จ านวนไมเ่กิน 3,948,757,764 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท เพื่อรองรบั
การเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียดเบือ้งตน้ ดงันี ้

จัดสรรให้แก ่
 

ประเภทหลกัทรัพย ์ จ านวนหุ้น 
 

ร้อยละต่อ 
ทุนช าระแล้ว1/ 

ผูถื้อหุน้เดิม หุน้สามญั 1,974,378,882 ไมเ่กินรอ้ยละ 30 ของ
ทนุช าระแลว้ 
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ประชาชน หุน้สามญั 658,126,294 ไมเ่กินรอ้ยละ 20 ของ
ทนุช าระแลว้ 

บคุคลในวงจ ากดั หุน้สามญั 1,316,252,588 ไมเ่กินรอ้ยละ 10 ของ
ทนุช าระแลว้ 

1/รอ้ยละต่อทุนช าระแลว้ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General 
Mandate 
 

 รายละเอียดจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรบัการเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
ปรากฎอยูใ่น สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที ่4 และ 5 
 

 ในการนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ พิจารณาอนุมตัิมอบอ านาจ    
ใหค้ณะกรรมการบรษัิท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และ/หรือ 
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายการเงินและบัญชี และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้ง           
จากคณะกรรมการบรษัิท และ/หรอื คณะกรรมการบรหิาร และ/หรอื ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และ/หรือ  
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายการเงินและบัญชี มีอ านาจในการก าหนด  และเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดต่างๆ ที่เ ก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) ดงันี ้
(1)  พิจารณาก าหนด แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุน       

ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะวันก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ระยะเวลาเสนอขาย การช าระค่าหุน้ และการก าหนดขอ้ก าหนด เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่
เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว เป็นตน้ 

(2)  เขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสาร และสญัญาต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ด าเนินการ  
อื่นใดที่จ าเป็น  และเก่ียวเนื่องกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 

(3)  ลงนามในเอกสารหรือแบบค าขออนญุาตต่างๆ และหลกัฐานที่จ าเป็น และเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรร
หุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาต เอกสารและหลกัฐาน
ดงักลา่วตอ่หนว่ยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวขอ้ง และการน าหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วเขา้จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ รวมถึงมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใด  ที่จ  าเป็นเก่ียวกบัการจดัสรร  
หุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 

 

วาระที่  13 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท เปลี่ยนแปลงชื่อยอ่หลักทรัพย ์เปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ ์
(Logo) ตราประทับของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อ
บริษัทฯ 
(การลงมติ : ใชค้ะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  
เพื่อสะทอ้นถึงการปรบัตวัขององคก์รใหท้นัตอ่โลกในยคุปัจจบุนั ที่มีความทนัสมยัและคลอ่งตวั ประกอบกบั
เพื่อเป็นการสรา้งภาพลกัษณข์องบรษัิทในมมุมองที่ทนัสมยั ในขณะเดียวกนัยงัสามารถสะทอ้นถึงลกัษณะ
ธุรกิจหลกัที่เป็นเสาสง่ไฟฟา้และเสาโทรคมนาคม อีกทัง้เพื่อปรบัเปลี่ยนการรบัรูข้องสาธารณชน ที่มีต่อผล
ประกอบการในอดีต มิใหม้าเช่ือมโยงกบัพฒันาการของธุรกิจในปัจจบุนั 
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ความเห็นของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นว่า เพื่อใหส้อดคลอ้งกับแนวทางการด าเนินธุรกิจใหม่ของบริษัท 
จึงเห็นสมควรใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลง       
ช่ือบริษัท ช่ือย่อหลกัทรพัย  ์ ตราสญัลกัษณ ์(Logo) ตราประทบัของบริษัท และแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิ 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นช่ือบรษัิท ดงันี ้

วาระที่  14 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 1 (ชี่อบริษัท), ข้อ 2 (ค าจ ากัดความ) และ
ข้อ 66 (ตราของบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัทฯ 
(การลงมติ : ใชค้ะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการพิจารณาอนมุตัิเปลีย่นแปลงช่ือบริษัท เปลี่ยนแปลงช่ือย่อหลกัทรพัย ์เปลี่ยนแปลง
ตราสญัลกัษณ ์(Logo) ตราประทบัของบริษัท ตามวาระที่ 13 บริษัทจ าเป็นตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั
บริษัทขอ้ที่ 1 (ช่ือบริษัท), ขอ้ที่ 2 (ค าจ ากดัความ) และขอ้ที่ 66 (ตราประทบัของบริษัท)โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้

ขอ้ 1. ขอ้บงัคบันีเ้รยีกวา่ขอ้บงัคบัของ บรษัิท สกาย ทาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
เขียนช่ือเป็นภาษาองักฤษวา่ “SKY TOWER PUBLIC COMPANY LIMITED” 

ขอ้ 2. ในขอ้บงัคบันี ้
“บรษัิท” หมายถึง บริษัท สกาย ทาวเวอร ์จ ากัด (มหาชน) เวน้แต่จะไดก้ าหนดไว้

เป็นอยา่งอื่นในขอ้บงัคบันี ้
“กฎหมาย” หมายถึง กฎหมายวา่ดว้ยบรษัิทมหาชนจ ากดั 

กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานกิจการของบริษัท 
รวมทัง้กฎกระทรวง ประกาศ ค าสั่ง ท่ีออกตามกฎหมาย 

“นายทะเบียน” หมายถึง นายทะเบียนตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษัิทมหาชน จ ากดั 
“นายทะเบียนหุน้” หมายถึง นายทะเบียนหลกัทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรพัยท์ี่เป็นนายทะเบียนหุน้ของบรษัิท 
ขอ้ 66. ตราของบรษัิทใหใ้ชด้งัที่ประทบัไวน้ี ้

รายการ เดิม ใหม่ 

ช่ือบรษัิท (ไทย)  : เอือ้วิทยา สกาย ทาวเวอร ์

ช่ือบรษัิท (ENG) : UA WITHYA SKY TOWER 

ช่ือยอ่หลกัทรพัย ์: UWC STOWER 

ตราประทบั         : 

  LOGO : 
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ความเห็นของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตัิแกไ้ขเพิ่มเติม
ข้อบังคับของบริษัท ข้อที่  1 ( ช่ีอบริษัท), ข้อที่  2 (ค าจ ากัดความ) และ ข้อที่  66 (ตราของบริษัท)          
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงช่ือและตราประทบัของบรษัิทในวาระท่ี 13 ตอ่ไป 

วาระที่  15 พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถา้มี) 

จึงขอเรยีนเชิญทา่นผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุตามวนั เวลา และสถานที่ดงักลา่วขา้งตน้ โดยท่านผูถื้อหุน้สามารถ
ลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ ณ สถานท่ีประชมุ ตัง้แตเ่วลา 13.00 น. เป็นตน้ไป 

ทั้งนี  ้คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามที่ เ ก่ียวข้องกับวาระการประชุ มผู้ถือหุ้นถึง
คณะกรรมการบรษัิท ลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ โดยสามารถสง่ค าถามพรอ้มรายละเอียดประกอบ (ถา้มี) และขอ้มลู
ของผูถื้อหุน้ (ช่ือ-สกลุ เบอรโ์ทรศพัท ์โทรสาร และ E-mail) ที่สามารถติดตอ่ได ้มายงับรษัิทภายในวนัที่ 22 เมษายน 2564 
ตามช่องทางดงัตอ่ไปนี:้  

 เว็บไซต ์www.uwc.co.th

 E-mail : onchulee@uwc.co.th  และ/หรอื  thanyaporn@uwc.co.th

 โทรสาร 02-543-9029, 02-915-2114

 ไปรษณียล์งทะเบียน สง่ไปยงั นางสาวอรชลุ ี หลอ่สมิทธิกลุ (เลขานกุารบรษัิท)

โดยเลขานุการบริษัท จะเป็นผูร้วบรวมค าถาม และส่งใหป้ระธานกรรมการบริหารพิจารณา การตอบค าถาม
กรณีที่ผูถื้อหุน้สง่ค าถามลว่งหนา้ก่อนการประชมุผูถื้อหุน้ บรษัิทจะพิจารณาตอบค าถามที่ไดร้บัจากผูถื้อหุน้ในวนัที่ประชุม
ผูถื้อหุน้ 

อนึ่ง เพื่อเป็นการรกัษาสิทธิและผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ในกรณีที่ ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดแ้ละมีความ
ประสงคจ์ะแตง่ตัง้ผูร้บัมอบฉนัทะ หรือ เลือกมอบฉนัทะใหแ้ก่กรรมการอิสระของบริษัท  ดงัมีรายช่ือและรายละเอียดตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 9  เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน เพื่อใหจ้ านวนหุน้ครบองคป์ระชุมตาม
ขอ้บงัคบัของบริษัท โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉันทะที่แนบมา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 11 

หรือ ล าดับที่ 12  หรือสามารถ Download ไดจ้าก www.uwc.co.th ซึ่งมีใหเ้ลือก 3  แบบ  ในกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุ
ตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให ้คสัโตเดียน(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ จะใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดท้ัง้  
แบบ ก.  หรือ แบบ ข.  หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได ้ ส  าหรบัผูถื้อหุน้ทั่วไปใชไ้ดเ้ฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข.   แบบ
หนึง่แบบใดเทา่นัน้ 

บรษัิทฯ ขอความรว่มมือโปรดสง่หนงัสอืมอบฉนัทะมายงับรษัิทลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 1 วนัท าการ ก่อนวนัประชมุ 
เพื่อความสะดวกรวดเรว็ในการตรวจสอบหลกัฐานเป็นการลว่งหนา้ 

จึงขอเรยีนเชิญทา่นผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่วขา้งตน้ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 (นายธีรชยั  ลนีะบรรจง) 
 รองประธานกรรมการบรษัิท 

http://www./
mailto:onchulee@uwc.co.th%20%20และ/หรือ
http://www./
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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุน้คร้ังที่ 1/2563 
บริษัท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 

 

วันที่ประชุม : วนัพฤหสับดีที่ 20 สงิหาคม 2563 เปิดประชมุเวลา 13.30 น. 
สถานที่ประชุม : หอ้งคอนเวนชั่น ชัน้ 33 อาคารศภุาลยั แกรนด ์ทาวเวอร ์เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3  

แขวงช่องนนทร ีเขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 
ประธานที่ประชุม : นายวฒุิชยั   ลนีะบรรจง   ประธานกรรมการบรษัิท 
เลขานุการที่ประชุม : นายมณฑล  เชตวุลัลภกลุ  เลขานกุารบรษัิท 
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม : จ านวนผูถื้อหุน้ ณ วนัที่ 24 กรกฎาคม 2563 (Record Date) จ านวนผูถื้อหุน้รวม

ทัง้สิน้ 6,919 ราย รวมจ านวนหุน้ทัง้สิน้ 13,162,525,880 หุน้ 
วาระที่ 1 : จ านวนผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะที่เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 127 ราย นบัรวม 

จ านวนหุน้ทัง้สิน้ 7,771,621,259 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 59.04 ของหุน้ทัง้หมด ครบเป็น
องคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษัิท 

วาระที่ 2 : จ านวนผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะที่เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 135 ราย นบัรวม 
จ านวนหุน้ทัง้สิน้ 7,846,200,260 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 59.61 ของหุน้ทัง้หมด ครบเป็น
องคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษัิท 

 
ก่อนเร่ิมการประชุม 
 นางรุง่นภา  สวุรรณชาติ  ท าหนา้ที่เป็นผูด้  าเนินการประชุมกลา่วตอ้นรบัผูถื้อหุน้ทกุท่าน เพื่อเขา้สูก่ารประชุม
วิสามญั    ผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 ของบรษัิท เอือ้วิทยา จ ากดั (มหาชน) (“บรษัิท”) และไดแ้ถลงใหท้ี่ประชุมทราบว่ามีผูถื้อ
หุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองทัง้สิน้ 31 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้298,076,109 หุน้ และมีผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้เขา้ร่วม
ประชุมทัง้สิน้ 87 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้7,452,493,820 หุน้ ดงันัน้ รวมผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชุมทัง้สิน้ 
118 ราย นบัจ านวนหุน้ไดท้ัง้สิน้ 7,750,569,929 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 58.88 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมดของบริษัท 
ครบเป็นองคป์ระชมุ ตามขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 48 รวมทัง้แนะน าคณะกรรมการบรษัิท และผูบ้รหิารของบรษัิท ดงันี ้
 

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้ 
1. นายวฒุิชยั  ลนีะบรรจง ประธานกรรมการบรษัิท 
2. รอ้ยต ารวจโทศิวะรกัษ์  พินิจารมณ ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายเพียรชยั  ถาวรรตัน ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน 

4. ดร.นท ี นาคธนสกุาญจน ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

5. นายธีรชยั  ลนีะบรรจง รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร  และประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิาร 

6. นางสาวอรชลุ ี หลอ่สมิทธิกลุ กรรมการ และ รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส สายการเงินและบญัชี 
7. นายมณฑล  เชตวุลัลภกลุ กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน / เลขานกุารบรษัิท และรองกรรมการผูจ้ดัการสายบญัชี 

8. นายสรุพงศ ์ แซย่อ่ง กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการ สายพฒันาธุรกิจและปฏิบตัิการ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ล าดับที่ 1 
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รายชื่อผู้บริหารเข้าร่วมประชุม มีดังนี้ 
1. นางสาวอรอินทุ ์ แสงทอง ผูอ้  านวยการฝ่ายสือ่สารองคก์ร 

ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี ้
1. นายพชัร  เนตรสวุรรณ บรษัิท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 

2. นางสาวอภิญญา  วงศว์ณิชยร์ตัน ์ บรษัิท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 

3. นางนิรนิทรพ์ฒัน ์ แสงอดุมเลศิ บรษัิท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 
ที่ปรึกษากฎหมาย ทีเ่ข้าร่วมประชุมมีดังนี ้
1. นายสภุฤกษ์  อวยชยั บรษัิท แอลเลน แอนด ์โอเวอรี ่(ประเทศไทย) จ ากดั 

2. นายอาทิตย ์ เหมรา บรษัิท แอลเลน แอนด ์โอเวอรี ่(ประเทศไทย) จ ากดั 

สดัสว่นของกรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ในครัง้นีค้ิดเป็น 100 % ของจ านวนกรรมการทัง้หมดที่มี 8 ทา่น 
 

นายวฒุิชัย  ลีนะบรรจง ประธานกรรมการบริษัท ท าหนา้ที่ประธานที่ประชุมกลา่วเปิดประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ 
ครัง้ที่ 1/2563 พรอ้มกบักลา่วตอ้นรบัผูถื้อหุน้ที่เขา้รว่มประชมุ โดยก่อนเริม่การประชุม ไดม้อบหมายใหน้างรุง่นภา  สวุรรณ
ชาติ  เป็นผูชี้แ้จงถึงวิธีการออกเสยีงลงคะแนน สรุปไดด้งันี ้ 

 

ผูด้  าเนินการประชมุ ไดแ้จง้ขอ้มลูเบือ้งตน้ใหท้ราบถงึทนุของบรษัิทตอ่ผูถื้อหุน้ ดงันี ้

 ทนุจดทะเบียน จ านวน 1,711,128,364.40 บาท 

 ทนุช าระแลว้ จ านวน  1,316,252,588.00 บาท 
 

 และไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบว่า บริษัทไดป้ฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีเก่ียวกับการดแูลสิทธิของผูถื้อ
หุน้อยา่งเป็นธรรมและเทา่เทียมกนั ดงันี ้

1. เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระเป็นผูร้บัมอบ
ฉนัทะได ้

2. เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถสง่ค าถามมายงับรษัิทเป็นการลว่งหนา้ 
 

ปรากฏวา่ไมม่ีผูถื้อหุน้สง่ค าถามมายงับรษัิทเป็นการลว่งหนา้ 
 

พรอ้มกนันีไ้ดชี้แ้จงตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ เก่ียวกบัวธีิการออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้    
1. ในการออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชมุผูถื้อหุน้ตามขอ้บงัคบัของบรษัิทขอ้ที่ 50 ใหน้บัหนึง่หุน้เป็นหนึง่เสยีง 
2. ในการลงมติที่ประชุม ใหก้ระท าโดยเปิดเผย ซึ่งผูถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเสียง  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ  

งดออกเสยีง ในแต่ละวาระ โดยวิธีการนบัคะแนนจะนบัเฉพาะกรณีที่ผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสียง  ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง 
เท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง กรุณากรอกใบลงคะแนนที่ท่านได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่           
ก่อนเขา้รว่มประชุม และยกมือขึน้ เพื่อเจา้หนา้ที่จะจดัเก็บใบลงคะแนนของท่าน  บริษัทจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ย 
และงดออกเสียงดงักล่าวนัน้ หักออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดที่เขา้ร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียง          
ที่ลงคะแนนเห็นดว้ยในวาระนัน้ๆ ทัง้นี ้ในกรณีไม่มีผูใ้ดแสดงความเห็นคดัคา้นหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ใหถื้อ
วา่ที่ประชมุเห็นชอบหรอือนมุตัิเป็นเอกฉนัท ์ 

3. ในกรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการใหเ้ป็นไปตามที่ผูถื้อหุน้ระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะ 
4. นอกจากนี ้หากท่านผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะสอบถามเพิ่มเติมหรือใหค้วามเห็นในแต่ละวาระ ขอให้      

ท่านผูถื้อหุน้โปรดแจง้ช่ือและนามสกุล เพื่อเป็นขอ้มลูใหบ้ริษัท และเพื่อมิใหเ้กิดความสบัสนในการพิจารณาเรื่องต่างๆ    
ในแตล่ะวาระขอใหท้า่นผูถื้อหุน้สอบถามเฉพาะในเรือ่งที่เก่ียวกบัวาระนัน้ๆ  
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เนื่องจากปัจจุบันยังอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) ในการประชุมวันนี ้     
จึงจะด าเนินการใหก้ระชบัที่สดุ แต่จะใหเ้ป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่ก าหนดไว ้และในกรณีที่ท่านผูถื้อหุน้ หรือ
ผูร้บัมอบฉันทะจากผู้ถือหุน้ มีค  าถาม ขอใหถ้ามเก่ียวกับวาระที่พิจารณาเท่านั้นส่วนค าถามอื่นๆ ใหส้่งค าถามผ่าน          
นกัลงทุนสมัพนัธ์ หรือถามหลงัจบการประชุม และขอความกรุณาเขียนค าถามลงในกระดาษที่เตรียมไวใ้หเ้จ้ าหนา้ที่      
ของบรษัิทจะท าการรวบรวมค าถามทัง้หมด เพื่อน าสง่ใหก้บัคณะกรรมการ เพื่อตอบค าถามของทา่นผูถื้อหุน้ 

เมื่อผูด้  าเนินการประชุมชีแ้จงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ พิจารณา
เรือ่งตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระ ดงัตอ่ไปนี ้
 

วาระที่  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2563 ประชุมเม่ือวันที่ 29
เมษายน 2563 

นายวฒุิชยั  ลนีะบรรจง  ประธานท่ีประชุม ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า บริษัทไดจ้ดัสง่ส าเนารายงานการประชุม
สามญั   ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ประชุมเมื่อวนัที่ 29 เมษายน 2563 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นว่าไดม้ีการ
บนัทกึรายงานการประชมุไวอ้ยา่งถกูตอ้ง และจดัสง่ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมผู้
ถือหุน้ พรอ้มทัง้เผยแพรท่างเว็บไซตข์องบริษัทแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 
ใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้รบัรองรายงานการประชุม โดยบริษัทไดจ้ัดส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าว  พรอ้มหนังสือนัด
ประชมุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาดว้ยล าดบัท่ี 1 ก่อนการประชมุแลว้  
 นายวฒุิชยั  ลีนะบรรจง  ประธานที่ประชุม  ไดส้อบถามผูถื้อหุน้ว่ามีขอ้ซกัถามเพิ่มเติมหรือไม่เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้
ทา่นใดซกัถาม  จึงขอเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ประชุม
เมื่อวนัท่ี 29เมษายน 2563 

มติที่ประชุม ที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์รบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น 
ประจ าปี 2563 ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

 

มติ 
จ านวน 
ราย 

จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น เท่ากบั 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาเข้าร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 127 7,771,621,259 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 0 0.0000 
บตัรเสยี 0 0 0.0000 
จากจ านวน 7,771,621,259 เสยีงทัง้หมดที่เขา้ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงในวาระนี ้

 

วาระที่  2 พิจารณาอนุมัติการจ าหน่ายเงนิลงทุนในบริษัทยอ่ยทีป่ระกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าชวีมวล 
ซ่ึงเป็นรายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์

 นายธีรชยั  ลนีะบรรจง   ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ไดก้ลา่วตอ่ที่ประชมุวา่ ตามที่บรษัิทไดเ้ปิดเผยสารสนเทศและ
ขอ้มลูเก่ียวกบัการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรพัยข์องบรษัิท ตอ่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ท่ีเป็นเงินลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟ้า
ชีวมวล ก าลงัการผลติรวม 26.9 เมกะวตัต ์ในรูปแบบของการจ าหนา่ยหุน้สามญัในบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ จ านวน 3 บรษัิท 
และการโอนสิทธิเรียกรอ้งในหนีเ้งินใหกู้ย้ืมของบริษัทฯ ใหแ้ก่บริษัท แอ๊บโซลทู คลีน เอ็นเนอรจี์ ้จ ากดั (มหาชน) ("ACE") 
และ/หรอื บรษัิทยอ่ยของ ACE เป็นมลูคา่รวมทัง้สิน้ 851.20 ลา้นบาท ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จ ากัด  (UKB) ก าลงัการผลิตติดตัง้ 9.9 เมกะวัตต ์ตัง้อยู่ที่จังหวัด
นครราชสมีา 
2. บรษัิท ยดูบับลวิซี อ าพนั ไบโอแมส จ ากดั (UAB) ก าลงัการผลติติดตัง้ 9.5 เมกะวตัต ์ตัง้อยูท่ี่จงัหวดับรุรีมัย ์
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3. บรษัิท สตกึ ไบโอแมส จ ากดั  (SBM) ก าลงัการผลติติดตัง้ 7.5 เมกะวตัต ์ตัง้อยูท่ี่จงัหวดับรุรีมัย ์
 

ทัง้นี ้บรษัิทไดส้ง่รายงานความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระจากบริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั ไป
พรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2563 เพื่อใหท้า่นผูถื้อหุน้พิจารณาเป็นการลว่งหนา้แลว้  

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระพิจารณาแลว้เห็นวา่การจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยใ์นครัง้นีส้มเหตสุมผล และเป็นไปเพื่อ
ประโยชนข์องบรษัิท การท่ีบรษัิทเขา้ท ารายการในครัง้นีจ้ะไดร้บัประโยชนด์งัตอ่ไปนีค้ือ 

 บริษัทจะมีสภาพคลอ่งทางการเงินมากขึน้ โดยจะมีกระแสเงินสดไปช าระคืนหุน้กูท้ี่จะครบก าหนดในเดือน
มีนาคม 2564 จ านวน 300 ลา้นบาท 

 ลดภาระผกูพนัจากการค า้ประกนัเงินกูใ้หแ้ก่ UKB ที่มีกบัธนาคารออมสนิ  

 อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถื้อหุน้จะลดลงจาก 3.38 เท่า เหลือ 1.74 เท่า ท าใหฐ้านะทางการเงินของ
บรษัิท        มีความแข็งแกรง่มากขึน้ 

 บรษัิทไมต่อ้งรบัภาระหาเงินทนุเพื่อน าไปซอ่มแซม หรอืลงทนุใดๆ ในโรงไฟฟา้ 

 ท าใหบ้ริษัทสามารถน าเงินที่เหลือไปใช้หมุนเวียนในธุรกิจหลกั (Core Business) ของบริษัทที่เป็นเสา
โครงสรา้งพืน้ฐานทางไฟฟ้า รวมถึงแผนการขยายการลงทุนในธุรกิจเสาโทรคมนาคม เพื่อให้เช่าใน
ตา่งประเทศดว้ย 

 ลดความเสีย่งที่อาจจะเกิดขึน้จากการด าเนินธุรกิจโรงไฟฟา้ชีวมวล ทัง้ 3 แหง่ คือ 
- ลดความเสีย่งจากการท่ีอายคุงเหลอืของสญัญาซือ้ขายไฟฟา้คอ่นขา้งสัน้  
- ลดความเสีย่งจากการลงทนุในธุรกิจที่บรษัิท ไมม่ีความเช่ียวชาญมากนกั  
- ลดความเสีย่งที่อาจจะเกิดขึน้จากการเปลีย่นแปลงของนโยบายการรบัซือ้ไฟฟา้ของภาครฐัในอนาคต  

ในการนีท้ี่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท พิจารณาอนุมัติการ
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยท์ี่เป็นเงินลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล จ านวน 3 โรง ก าลงัการผลิตรวม 26.9 เมกะวตัต ์ใหแ้ก่
บริษัท แอ๊บโซลทู คลีน เอ็นเนอรจี์ ้จ ากัด (มหาชน) ("ACE") และ/หรือบริษัทย่อยของ ACE โดยรายละเอียดต่างๆ และ
ขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งปรากฏในสารสนเทศรายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรพัยข์องบรษัิทฯ (บญัชี 1 และบัญชี 2) และความเห็นของ
ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรพัย ์

 นอกจากนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิมอบหมายใหก้รรมการผูม้ี
อ  านาจ  ลงนาม และ/หรอืบคุคลที่กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามมอบหมาย และ/หรอื ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และ/หรือ รอง
กรรมการผูจ้ดัการอาวโุส สายการเงินและบญัชี มีอ านาจในการ 

(ก)  เจรจาขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของสญัญาซือ้ขายหุน้และสญัญาและ/หรอืเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรม
การซือ้ขายหุน้ท่ีจะซือ้ขายและการโอนสทิธิเรยีกรอ้งในหนีเ้งินใหกู้ย้ืม  

(ข)  ก าหนดและ/หรือแกไ้ขรายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติมที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมการซือ้ขายหุน้ที่จะซือ้ขายและการ
โอนสทิธิเรยีกรอ้งในหนีเ้งินใหกู้ย้ืม  

(ค) ลงนามในสญัญาซือ้ขายหุน้และสญัญา และ/หรือ เอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับธุรกรรมการซือ้ขายหุน้        
ที่จะซือ้ขาย  และการโอนสทิธิเรยีกรอ้งในหนีเ้งินใหกู้ย้ืม และ/หรอื รบัรองเอกสารที่จ าเป็นและเก่ียวขอ้ง  

(ง)  ลงนามในสญัญา และเอกสารค าขออนญุาตตา่ง ๆ รวมทัง้ลงนาม และ/หรอื รบัรองเอกสารและหลกัฐานอื่น
ใดที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกับธุรกรรมการซือ้ขายหุน้ที่จะซือ้ขายและการโอนสิทธิ เรียกรอ้งในหนีเ้งินใหกู้ย้ืม 
ซึง่รวมถึง   แตไ่มจ่ ากดัเพียง  
(1) การติดต่อ ชีแ้จง และยื่นค าขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานดงักลา่วต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือ  

หนว่ยงานท่ีมีอ  านาจก ากบัดแูลใด ๆ  
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(2)  การแกไ้ขลงนามในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ/หรือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมการซือ้ขายหุน้ท่ีจะซือ้ขายและการโอนสิทธิเรียกรอ้งในหนีเ้งิน
ใหกู้ย้ืมและ  

(จ)  ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมการซือ้ขายหุน้ที่จะซือ้ขายและการโอนสิทธิเรียกรอ้งใน
หนีเ้งินใหกู้ย้ืมเพื่อใหธุ้รกรรมการซือ้ขายหุน้ที่จะซือ้ขายและการโอนสิทธิเรียกรอ้งในหนีเ้งินใหกู้ย้ืมส าเร็จ
ลลุว่ง 

 

นายวฒุิชยั  ลนีะบรรจง ประธานที่ประชมุ ไดเ้รยีนถามผูถื้อหุน้วา่มีขอ้ซกัถามหรอืไม ่ทัง้นีม้ีผูถื้อหุน้ซกัถาม ดงันี ้
 

นายฮั้งใช้  อัคควัสกุล : ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง 
 สอบถาม : ก าไรหรอืขาดทนุจากการขายสนิทรพัยใ์นครัง้นีร้วมถงึการประเมนิราคาสนิทรพัยเ์พื่อก าหนดราคาขาย 
นายธีรชัย  ลีนะบรรจง  : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 ตอบขอ้สอบถาม : บริษัทบนัทึกผลกระทบ จากการเขา้ท ารายการในครัง้นี  ้ในงบการเงินประจ าไตรมาสที่ 2 
ถึงแมว้า่รายการจะเกิดขึน้ในไตรมาสที่ 3 ก็ตาม เนื่องจากผูส้อบบญัชีเห็นวา่เป็นเหตกุารณส์ าคญั ที่เกิดขึน้ภายหลงัวนัท่ีใน
งบการเงิน โดยบนัทึกเป็นผลขาดทนุจากการขายสินทรพัย ์เนื่องจากมลูค่าที่บนัทึกในงบการเงินใชเ้ป็นจ านวนเงินที่ไดร้บั
จรงิคือ ประมาณ 500 ลา้นบาท เนื่องจากไมร่วมค านวณเงินท่ีจะตอ้งน าไปช าระเงินกู ้จากธนาคารออมสนิอีกประมาณกวา่ 
300 ลา้นบาท 
 กรณีการประเมินมลูคา่ทรพัยส์นินัน้ บรษัิทไดท้ าการประเมินทัง้มลูคา่ทรพัยส์นิและประเมินมลูค่ากิจการก่อนเขา้
ท ารายการ เพื่อพิจารณาก าหนดมลูค่าที่จะขาย ส าหรบัราคาที่จ าหน่ายไปนี ้IFA ไดพ้ิจารณาแลว้ว่ามีความเหมาะสมซึ่ง
รายละเอียดปรากฏอยูใ่นความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 
 

นายฐิติพงศ ์ โสภณอุดมพร :  ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง 
 สอบถามวา่ : หลงัจากที่บริษัทไดร้บักระแสเงินสดจากการขายโรงไฟฟ้าแลว้ บริษัทยงัคงมีความจ าเป็นตอ้งเพิ่ม
ทนุอีกหรอืไม ่
นายธีรชัย  ลีนะบรรจง  : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 ตอบขอ้สอบถาม : กระแสเงินสดที่ไดร้บัจากการขายสนิทรพัยใ์นครัง้นีจ้ะน าไปช าระหนีธ้นาคารออมสินและหุน้กู ้
สว่นท่ีเหลอืจะน ามาใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในธุรกิจหลกั  
 

นายประพนธ ์ ลิม้ธรรมมหิศร :  ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง 
 สอบถามวา่ : เงินลงทนุและเงินใหกู้ย้ืมจากบรษัิทใน 3 บรษัิท เป็นจ านวนเงินเทา่ไร 
นายธีรชัย  ลีนะบรรจง  : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 ตอบขอ้สอบถาม : การจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยใ์นครัง้นี ้เป็นการจ าหน่ายหุน้สามญัและโอนสิทธิเรียกรอ้งในหนี ้
เงินใหกู้ย้ืม โดย UKB เป็นการจ าหนา่ยหุน้สามญั สว่น UAB และ SBM เป็นการโอนสทิธิเรยีกรอ้งในหนีเ้งินใหกู้ย้ืม 
 

คุณสุพัตรา  สิทธิชัย :  ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง 
 สอบถามวา่ : ภาระหนีท้ี่มีอยูก่บัธนาคารออมสนิคิดเป็นจ านวนเงินเทา่ไร 
นายธีรชัย  ลีนะบรรจง  : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 ตอบขอ้สอบถาม : ภาระหนีท้ี่ UKB มีอยูก่บัธนาคารออมสนิประมาณ 320 ลา้นบาท 
 

   หลงัจากนัน้นายธีรชยั  ลนีะบรรจง ไดแ้จง้ตอ่ที่ประชมุวา่ ส  าหรบัค าถามที่ไมเ่ก่ียวกบัวาระนี ้ทา่นผูถื้อหุน้สามารถ
สอบถาม ไดภ้ายหลงัจากเลกิประชมุแลว้ หรอืบางค าถามที่ยงัไมช่ดัเจนก็สามารถสอบถามจากที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ
ได ้
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 นายวุฒิชยั  ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ไดเ้รียนถามผูถื้อหุน้ว่ามีขอ้ซกัถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่ อไม่มีผูถื้อหุน้
ทา่นใดซกัถาม จึงขอเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการจ าหนา่ยเงินลงทนุในบรษัิทยอ่ยที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้า
ชีวมวลซึง่เป็นรายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรพัยแ์ละอนมุตัิการมอบอ านาจตามที่เสนอทกุประการ 
 มติที่ประชุม ที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาแลว้ มีมติดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสี ่อนมุตัิการจ าหน่าย
เงินลงทนุของบรษัิทฯ ในบรษัิทยอ่ยที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลซึ่งเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยแ์ละอนมุตัิการ
มอบอ านาจตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้
 

มติ 
จ านวน 
ราย 

จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น เท่ากบั 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาเข้าร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 123 7,353,414,510 93.7194 
ไมเ่ห็นดว้ย 11 491,785,750 6.2678 
งดออกเสยีง 1 1,000,000 0.0127 
บตัรเสยี 0 0 0.0000 
จากจ านวน 7,846,200,260 เสยีงทัง้หมดที่เขา้ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงในวาระนี ้

 
วาระที่  3 พิจารณาเร่ืองอืน่ ๆ 

 ประธานที่ประชุมไดก้ลา่วต่อที่ประชุมว่าขณะนีว้าระต่างๆ ตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้  ไดร้บัการ
พิจารณาจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ครบถว้นเสรจ็สิน้แลว้ ในนามของคณะกรรมการบริษัทและผูบ้ริหารขอขอบคณุท่านผูถื้อหุน้
ทกุทา่นท่ีไดส้ละเวลามารว่มประชมุในวนันีแ้ละขอปิดการประชมุ ณ บดันี ้  
 
            เลกิประชมุเวลา 14.15 น. 
 
 
        .................................................  
             (นายวฒุิชยั  ลนีะบรรจง) 
                                              ประธานท่ีประชมุ 
       รบัรองวา่ถกูตอ้ง 
 
 
 …..……………………….....   ......…………………….……………. 
     (นายธีรชยั  ลนีะบรรจง)            (นางสาวอรชลุ ี หลอ่สมิทธิกลุ) 
                กรรมการ                                    กรรมการ 
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รหัสคิวอาร ์(QR Code) 
ส าหรับดาวนโ์หลดรายงานประจ าปี 2563 

 
 

 
 
 

การใช้รหัสควิอาร ์(QR Code) 
ส าหรับดาวนโ์หลดเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2564 

 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนยร์บัฝากทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด ในฐานะนายทะเบียน
หลกัทรพัยไ์ดพ้ฒันาระบบการจดัสง่เอกสารการประชมุและรายงานประจ าปีในรูปแบบขอ้มลูอิเลก็ทรอนิกสผ์า่นรหสัคิวอาร ์
(QR Code) แทนรูปแบบเอกสารกระดาษ เพื่อใหเ้กิดประสทิธิภาพ สะดวกและรวดเร็วแก่ผูถื้อหุน้ โดยสามารถดาวนโ์หลด
ขอ้มลูผา่นรหสัคิวอาร(์QR Code) ตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

 

การใชง้านผา่นระบบ Android และ ระบบ IOS ตอ้งดาวนโ์หลด แอพพลเิคชนั สแกน QR Code ก่อน เพื่อเตรยีมใชง้าน 
ส าหรับระบบปฏิบัตกิาร iOS 
1. เปิดกลอ้ง (Camera) ในโทรศพัทเ์คลือ่นท่ี 
2. สแกน (หนักลอ้งถา่ยรูปบนโทรศพัทเ์คลือ่นท่ีสอ่งไป) ที่ QR Code 
3. หนา้จอจะมีขอ้ความแจง้เตือน (Notification) ขึน้มาดา้นบนใหก้ดดทูี่ขอ้ความนัน้ เพื่อดเูอกสารประกอบการประชมุ 
 

หมายเหต ุ: กรณีที่ไมม่ีขอ้ความ (Notification) บนโทรศพัทเ์คลือ่นท่ี ผูถื้อหุน้สามารถสแกน QR Code จากแอปพลเิคชนั 
    (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และLine เป็นตน้ 

 

ส าหรับระบบปฏิบัตกิาร Android 
1. เปิดแอปพลเิคชนั QR CODE READER, Facebook หรอื Line 
ขัน้ตอนการสแกน QR Code ผา่น Line 

 เขา้ไปใน Line แลว้เลอืก add friend (เพิ่มเพื่อน) 

 เลอืก QR Code 

 สแกน QR Code 
2. สแกน QR Code เพื่อดเูอกสารประกอบการประชมุ 
 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ล าดับที่ 2 
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 ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
ที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2564 

   
1.   ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  

 
1.1 นายธีรชัย  ลีนะบรรจง   

 อาย ุ   :  49  ปี 

 สัญชาติ    :  ไทย 

 ด ารงต าแหน่งในบริษัท :  รองประธานกรรมการบรษัิท 

:  ประธานกรรมการบรหิาร 
:  ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
:  กรรมการผูม้ีอ  านาจผกูพนั        
 

 คุณวุฒทิางการศึกษาสูงสุด : 
-     ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
-     ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกิจ (เอกการตลาด) มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั  
 

 การอบรมบทบาทหน้าที่เป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :  
- Directors Accreditation Program (DAP) รุน่ 104/2013 
- Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ 45/2019 

 

 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :  
กรรมการบรษัิท  ซึง่ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และในกระบวนการ
คดัเลือกดงักลา่วคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ไดร้บัการเสนอช่ือไดร้่วมกนัพิจารณาคุณสมบตัิใน
ดา้นตา่งๆ โดยดถูึงความเหมาะสมดา้นคณุวฒุิ  ประสบการณ ์ ความเช่ียวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผูน้  า 
วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติการท างานที่ไม่ด่างพรอ้ย               และ
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ ตลอดจนมีทศันคติที่ดีตอ่องคก์รและปฏิบตัิงาน ในฐานะ
กรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะแนวนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มี
คณุสมบตัิตามกฎหมาย ประกาศที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบรษัิทในช่วงที่ผา่นมา 
 

 จ านวนปีที่เคยด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท  : 7 ปี  (ตัง้แต ่ปี 2556) 

 วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ    : 3 ปี 

 ประสบการณ/์ความเชี่ยวชาญ    : ดา้นการบรหิารธุรกิจ  

 สัดส่วนการถอืหุน้ในบรษัิท       : - ไมม่ี - 
(ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรยงัไม่บรรลุนิติภาวะ) 

 ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    : เป็นลกูพี่ลกูนอ้งกบันายวฒุชิยั ลนีะบรรจง 
 

 ประวัติการท างานปัจจุบนั 
ด ารงต าแหน่งในบริษัทยอ่ย จ านวน 7 แห่ง  
ปี 2563-ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท SkyTowers Infra Inc. 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ล าดับที่ 3 
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ปี 2563-ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท Ultra Asia Investment Pte.,Ltd. 
ปี 2562-ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท Ultra Asia Singapore Pte.,Ltd. 
ปี 2562-ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท Ultra Network Pte.,Ltd. 
ปี 2560-ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท UWC (Cambodia) Co., Ltd. 
ปี 2558-ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษัิท บจก. พาราไดซ ์กรนี เอนเนอยี ่
ปี 2558-ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท บจก. อลัตรา้ เอเชีย 
ด ารงต าแหน่งในบริษัทร่วม จ านวน 2 แห่ง 
ปี 2559-ปัจจบุนั 
ปี 2560-ธนัวาคม 
2563 

รองประธานกรรมการบรษัิท 
กรรมการบรหิาร (ลาออกมีผล 7 ม.ค. 64) 

บมจ.ไดเมท (สยาม) 

ปี 2560-ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท Interglobe Investment Co., Ltd. 
ด ารงต าแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  จ านวน 4 แห่ง 
2562-ปัจจบุนั 
2556-ปัจจบุนั 

รองประธานกรรมการบรษัิท 
กรรมการบรษัิท 
กรรมการบรหิาร 

บมจ.แคปปิทอล เอ็นจิเนียริง่ เนต็เวิรค์ 

ปี 2559-ปัจจบุนั รองประธานกรรมการบรษัิท 
 

บมจ. ระยองไวรอ์ินดสัตรสี ์

ปี 2558-ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท บจก. เอเวอรก์รนี ไบโอแมส 
ปี 2559-ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท บจก. ดบัเบิล้ย ูเจ ซี เอ็นเตอรไ์พรส ์
ด ารงต าแหน่งบริษัทอืน่ที่มิใชบ่ริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- 
ด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบริษัท  -ไม่มี- 

 

 คุณสมบัตติ้องห้าม 
- ไมม่ีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 
- ไม่มีประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์ับบริษัท  บริษัทย่อย บริษัทรว่ม หรือ

บรษัิทท่ีเก่ียวขอ้ง ในรอบปีที่ผา่นมา 
 

 การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา 
-     คณะกรรมการบรษัิท   8/8 ครัง้   
-     คณะกรรมการบรหิาร             9/9 ครัง้ 
-     สามญัผูถื้อหุน้   1/1 ครัง้ 
-     วิสามญัผูถื้อหุน้  1/1 ครัง้ 
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1.2  นายเพียรชัย  ถาวรรัตน ์

 อาย ุ   : 63 ปี 

 สัญชาติ    : ไทย 

 ด ารงต าแหน่งในบริษัท :  กรรมการบรษัิท   
:  กรรมการอิสระ 
:  กรรมการตรวจสอบ  
:  ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
 

 คุณวุฒทิางการศึกษาสูงสุด : 
- ปรญิญาเอก รฐัประศาสนศาสตรด์ษุฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรุ ี(Doctor Candidate) 
- ปรญิญาโท  รฐัประศาสนศาสตรม์หาบณัฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรุี 
- ปรญิญาตร ี คณะวิทยาศาสตรบ์ณัฑิต มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรว์ิโรฒประสานมิตร 
 

 การอบรมบทบาทหน้าที่เป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :  
      - Diretor Certification Program (DCP) รุน่ 198 
      - Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ 36/2015 
      - Ethical Leaddership Program (ELP) รุน่ 8/2560 
 

 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :  
กรรมการบรษัิท  ซึง่ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและในกระบวนการ
คดัเลอืกดงักลา่วคณะกรรมการบรษัิทซึง่ไมร่วมกรรมการท่ีไดร้บัการเสนอช่ือไดร้ว่มกนัพิจารณาคณุสมบตัิในดา้น
ต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมดา้นคุณวุฒิ  ประสบการณ ์ ความเช่ียวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผูน้  า 
วิสยัทศันก์วา้งไกล รวมทัง้มีคณุธรรม จรยิธรรม และมีประวตัิการท างานท่ีไมด่า่งพรอ้ย และความสามารถในการ
แสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ ตลอดจนมีทศันคติที่ดีตอ่องคก์รและปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบรษัิทไดเ้ป็น
อย่างดี ไดใ้ช้ประสบการณ์ เสนอแนะแนวนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย 
ประกาศที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบรษัิทในช่วงที่ผา่นมา 
 

 จ านวนปีที่เคยด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท  :  5 ปี   (ตัง้แต ่ปี 2558) 

 วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ    :  3  ปี  

 สัดส่วนการถอืหุน้ในบรษัิท      :  -ไมม่ี- 
(ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรยงัไม่บรรลุนิติภาวะ) 

 ประสบการณ/์ความเชี่ยวชาญ    :  ดา้นกฎหมาย 

 ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    :  -ไมม่ี- 
 

 ประวัติการท างานปัจจุบนั 
ด ารงต าแหน่งในบริษัทยอ่ย     -ไม่มี- 
ด ารงต าแหน่งในบริษัทร่วม     -ไม่มี- 
ด ารงต าแหน่งบริษัทอืน่ที่มิใชบ่ริษัทจดทะเบียนจ านวน 5 แห่ง 
ปี 2560-ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษัิท บจก. ไทยไพรเวทโพสต ์
ปี 2550-ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษัิท บ.พีซีทีเอเชียประกนัภยั จ ากดั สปป.ลาว 
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ปี 2547-ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษัิท บจก.ไวนเ์ลคเจน้ท ์
ปี 2540-ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษัิท บจก. พีซีทีบ ี
ปี 2540-ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษัิท บจก. พีซีทีแอล 
ด ารงต าแหน่งบริษัทที่เกี่ยวขอ้งกัน    -ไม่มี- 

ด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบริษัท  -ไม่มี- 
 

 คุณสมบัตติ้องห้าม 
- ไมม่ีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 
- ไม่มีประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์ับบริษัท  บริษัทย่อย บริษัทรว่ม หรือ

บรษัิทท่ีเก่ียวขอ้ง ในรอบปีที่ผา่นมา 
 

 การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา 
-      คณะกรรมการบรษัิท     8/8 ครัง้ 
-      คณะกรรมการตรวจสอบ   11/12 ครัง้     
-      คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 1/1 ครัง้ 
-      สามญัผูถื้อหุน้    1/1 ครัง้ 
-      วิสามญัผูถื้อหุน้    1/1 ครัง้ 

 

2.  ลักษณะความสัมพนัธข์องผู้ได้รับการเสนอชือ่ซ่ึงมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 
 

ลักษณะความสัมพนัธ ์
 

รายชื่อผู้ได้รับการเสนอซ่ึงมี 
คุณสมบัตเิป็นกรรมการอิสระ 

นายเพียรชัย  ถาวรรัตน ์
การถอืหุ้น 
-  จ านวนหุน้ 
-  สดัสว่นของจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 

 
ไมม่ี 
ไมม่ี 

เป็นญาติสนิทกบัผูบ้รหิาร /ผูถื้อหุน้รายใหญ่ / ของบรษัิท / บรษัิทยอ่ย  ไมเ่ป็น 
การมีความสมัพนัธใ์นลกัษณะดงัต่อไปนีก้บับริษัท/ บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทรว่ม หรือ
นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนัหรอืในช่วง 2 ปีที่ผา่นมา 
(1)  เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน  พนกังานลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ 
       ไดร้บัเงินเดือนประจ า 

 
 

ไมม่ี 

(2)  เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า) ไมม่ี 
(3)  เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี หรอืที่ปรกึษากฎหมาย) ไมม่ี 

(4)  มีความสมัพนัธท์างธุรกิจ (เช่น การซือ้/ขายวตัถดุิบ/สนิคา้/บรกิาร/การใหกู้ย้ืมเงิน 
      หรอืการกูย้ืมเงิน)  โดยระบขุนาดของรายการดว้ย 

 
ไมม่ี 
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1.3  ดร.นที   นาคธนสุกาญจน ์

 อาย ุ   : 56  ปี 

 สัญชาติ    : ไทย 

 ด ารงต าแหน่งในบริษัท :  กรรมการบรษัิท   
:  กรรมการอิสระ 
:  กรรมการตรวจสอบ  
:  กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
:  ประธานกรรมมการบรหิารความเสีย่ง 
 

 คุณวุฒทิางการศึกษาสูงสุด: 
 - ปรญิญาเอก บรหิารธุรกิจดษุฎีบณัฑิต (การเงิน) โครงการปรญิญาเอกรว่ม   
   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั และสถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์
- ปรญิญาโทบรหิารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- ปรญิญาตร ีนิติศาสตร ์ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
- ปรญิญาตร ีวิศวกรรมศาสตร(์ไฟฟา้) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 

 การอบรมบทบาทหน้าที่เป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : 
- Directors Accreditation Program (DAP) รุน่ 134/2017 

 

 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : 
กรรมการบริษัท  ซึ่งไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  และในกระบวนการ
คดัเลือกดงักลา่วคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ไดร้บัการเสนอช่ือไดร้ว่มกันพิจารณาคณุสมบตัิในดา้น
ตา่งๆ โดยดถูึงความเหมาะสมดา้นคณุวุฒิ  ประสบการณ ์ ความเช่ียวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผูน้  า วิสยัทศัน์
กวา้งไกล รวมทัง้มีคณุธรรม จริยธรรม และมีประวตัิการท างานที่ไม่ด่างพรอ้ย และความสามารถในการแสดงความ
คิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ตลอดจนมีทศันคติที่ดีต่อองคก์รและปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัทไดเ้ป็นอย่างดี ไดใ้ช้
ประสบการณ ์เสนอแนะแนวนโยบายแก่บริษัท รวมทัง้เป็นบุคคลที่มีคุณสมบตัิตามกฎหมาย ประกาศที่เก่ียวขอ้ง 
รวมถึงผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบรษัิทในช่วงที่ผา่นมา 
 

 จ านวนปีที่เคยด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท : 4 ปี   (ตัง้แต ่ปี 2559) 

 วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ   : 3  ปี  

 สัดส่วนการถอืหุน้ในบรษัิท     : 14,000,000 หุน้ (คิดเป็น 0.11 %) 
     (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรยงัไม่บรรลุนิติภาวะ) 

 ประสบการณ/์ความเชี่ยวชาญ   : ดา้นบรหิารธุรกิจและดา้นการเงิน 
 

 ประวัติการท างานปัจจุบนั 
ด ารงต าแหน่งในบริษัทยอ่ย          -ไม่มี- 
ด ารงต าแหน่งในบริษัทร่วม          -ไม่มี- 
ด ารงต าแหน่งในบริษัทอืน่ จ านวน 1 แห่ง 
ปัจจุบันอาจารยว์ิทยาลัยนานาชาติ สาขานวัตกรรมดิจิตัลมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
ด ารงต าแหน่งบริษัทที่เกี่ยวขอ้งกัน    -ไม่มี- 
ด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบริษัท  -ไม่มี- 
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 คุณสมบัตติ้องห้าม 
- ไมม่ีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 
- ไม่มีประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์ับบริษัท  บริษัทย่อย บริษัทรว่ม หรือ

บรษัิทท่ีเก่ียวขอ้ง ในรอบปีที่ผา่นมา 
 

 การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา 
-      คณะกรรมการบรษัิท     8/8 ครัง้ 
-      คณะกรรมการตรวจสอบ   12/12 ครัง้     
-      คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 1/1 ครัง้ 
-      คณะกรรมการบรารความเสีย่ง   5/5 ครัง้ 
-      สามญัผูถื้อหุน้    1/1 ครัง้ 
-      วิสามญัผูถื้อหุน้    1/1 ครัง้ 
 

2.  ลักษณะความสัมพนัธข์องผู้ได้รับการเสนอชือ่ซ่ึงมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 
 

ลักษณะความสัมพนัธ ์
 

รายชื่อผู้ได้รับการเสนอซ่ึงมี 
คุณสมบัตเิป็นกรรมการอิสระ 
ดร.นที   นาคธนสุกาญจน ์

การถอืหุ้น 
-  จ านวนหุน้ 
-  สดัสว่นของจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 

 
ไมม่ี 
ไมม่ี 

เป็นญาติสนิทกบัผูบ้รหิาร /ผูถื้อหุน้รายใหญ่ / ของบรษัิท / บรษัิทยอ่ย  ไมเ่ป็น 
การมีความสมัพนัธใ์นลกัษณะดงัต่อไปนีก้บับริษัท/ บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทรว่ม หรือ
นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนัหรอืในช่วง 2 ปีที่ผา่นมา 
(1)  เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน  พนกังานลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ 
       ไดร้บัเงินเดือนประจ า 

 
 

ไมม่ี 

(2)  เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า) ไมม่ี 

(3)  เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี หรอืที่ปรกึษากฎหมาย) ไมม่ี 
(4)  มีความสมัพนัธท์างธุรกิจ (เช่น การซือ้/ขายวตัถดุิบ/สนิคา้/บรกิาร/การใหกู้ย้ืมเงิน 
      หรอืการกูย้ืมเงิน)  โดยระบขุนาดของรายการดว้ย 

 
ไมม่ี 
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สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
บริษัท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 

 

ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท เอือ้วิทยา จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่  2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 22 
มีนาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 3,027,380,952.40 บาท จากทุนจดทะเบียน       
จ านวน 1,316,252,588.00 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จ านวน 4,343,633,540.40  บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุ
จ านวนไมเ่กิน 30,273,809,524 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10บาท เพื่อรองรบั (1) การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้เดิมตามสดัสว่นจ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (2) เพื่อรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท ครัง้ที่ 3 (UWC-W3) และ (3) เพื่อรองรบัการเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป  (General 
Mandate) รายละเอียดที่เก่ียวขอ้งกับการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) และ
สารสนเทศเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุฉบบันี ้
1. รายละเอียดของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ 

จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิท จ านวนไมเ่กิน 13,162,525,880 หุน้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นจ านวนหุน้ที่
ผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอตัราสว่นการจดัสรร 1 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หุน้สามญัเพิ่มทนุ โดยมีราคา
เสนอขายหุน้ละ 0.04 บาท โดยก าหนดใหว้นัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิไดร้บัการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ
พรอ้มใบส าคญัแสดงสทิธิ UWC-W3 (Record Date) ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2564 และ ก าหนดวนัจองซือ้และช าระเงินค่า
หุน้สามญัเพิ่มทนุในระหวา่งวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 ถึง วนัที่ 8 มิถนุายน 2564 ตัง้แต่เวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ในวนั
ท าการบรษัิท  

ผูถื้อหุน้อาจจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุเกินกวา่สทิธิของตนตามอตัราที่ก าหนดไวไ้ด ้(Oversubscription) โดยที่ผูถื้อ
หุน้เดิมที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ จะไดร้บัการจดัสรรหุน้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุน้เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิมของบรษัิทท่ีไดจ้องซือ้ตามสทิธิครบถว้นทัง้หมดแลว้เทา่นัน้ 

ในการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหก้บัผูถื้อหุน้เดมิของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering) ในครัง้นี ้ใน
กรณีที่มีหุน้สามญัเพิ่มทนุเหลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้ในรอบแรกแลว้ บริษัทจะ
จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุที่เหลือดงักลา่วใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมที่ประสงคจ์ะจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมใน
ราคาเดียวกนักบัหุน้ท่ีไดร้บัการจดัสรรตามสทิธิ ซึง่รวมถึงผูถื้อหุ้นเดิมที่ประสงคจ์ะจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามสดัสว่นการถือ
หุน้ท่ีเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบรษัิท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

(ก)  ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) ในรอบแรกมากกวา่หรอืเทา่กบัหุน้ท่ีผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามสดัสว่นการถือหุน้ 
บริษัทจะจัดสรรหุน้ที่เหลือดังกล่าว ใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิและช าระค่าจองซือ้หุน้ดังกล่าว
ทัง้หมดทกุรายตามจ านวนที่แสดงความจ านงจองซือ้เกินกวา่สทิธิ 

(ข)  ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) ในรอบแรกนอ้ยกว่าหุน้ที่ผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามสดัสว่นการถือหุน้ บริษัทจะ
จดัสรรหุน้ท่ีเหลอืดงักลา่วใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้เกินกวา่สทิธิตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี  ้
(1)  จดัสรรตามสดัสว่นการถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกวา่สทิธิแต่ละรายโดยน าสดัสว่นการถือหุน้

เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณดว้ยจ านวนหุน้ที่เหลือ จะไดเ้ป็นจ านวนหุน้ที่ผูท้ี่
จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะไดร้บัจดัสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นใหปั้ดเศษของหุน้
นัน้ทิง้ ทัง้นี ้จ านวนหุน้ที่จะไดร้บัการจดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้แต่ละรายจองซือ้และ
ช าระคา่จองซือ้แลว้ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ล าดับที่ 4 
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(2)  ในกรณีที่ยงัมีหุน้คงเหลือหลงัจากการจดัสรรตามขอ้ (ข) (1) ใหท้ าการจดัสรรใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้
เกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยงัไดร้บัการจดัสรรไม่ครบตามสดัสว่นการถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้
เกินกวา่สทิธิ    แตล่ะรายนัน้ โดยน าสดัสว่นการถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละราย
นัน้คณูดว้ยจ านวนหุน้ท่ีเหลอืจะไดเ้ป็นจ านวนหุ้นที่ผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะ
ไดร้บัจดัสรร ในกรณีที่มีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ โดยจ านวนหุน้ที่จะไดร้บัการจดัสรร
จะไมเ่กินจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แตล่ะรายจองซือ้และช าระคา่จองซือ้แลว้ 

 

ทัง้นี ้ใหด้  าเนินการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้เกินกวา่สทิธิตามวิธีการในขอ้นี ้จนกระทั่งไมม่ีหุน้
เหลอืจากการจดัสรร 
 

การจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ ไม่ว่ากรณีใดจะตอ้งไม่ท าใหผู้้
ถือหุ้นรายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ของผูถื้อหุน้รายดงักลา่ว) ถือหุน้ของบรษัิท
ในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  ในลกัษณะที่เพิ่มขึน้จนถึงหรือขา้มจุดที่ตอ้งท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์(Tender Offer) ตามที่ก าหนด
ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 12/2554 เรือ่ง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการ
เขา้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากิจการ (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) (เวน้
แตผู่ถื้อหุน้รายดงักลา่วไดร้บัยกเวน้การท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการตามที่ก าหนดไว้
ในประกาศที่ ทจ. 12/2554) หรอื 

(ข)  ในลกัษณะทีเ่ป็นการฝ่าฝืนขอ้จ ากดัการถือหุน้ของคนตา่งดา้วตามที่ระบไุวใ้นขอ้บงัคบัของบรษัิท 
อนึ่ง หากยงัมีหุน้สามญัเพิ่มทนุเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือ
หุน้ (Rights Offering) และการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้
ด าเนินการลดทนุจดทะเบียนของบรษัิทโดยการตดัหุน้สามญัเพิ่มทนุสว่นที่คงเหลือจากการเสนอขาย
ทิง้ 
ในการด าเนินการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้ 
(Rights Offering) ในครัง้นี ้ใหค้ณะกรรมการบรษัิท และ/หรอื คณะกรรมการบรหิาร และ/หรอื ประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิารและ/หรอื รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุสสายการเงินและบญัชี  และ/หรอื บคุคลอื่นใดซึ่ง
ไดร้บัการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบรษัิท และ/หรอื คณะกรรมการบรหิาร และ/หรอื ประธานเจา้หนา้ที่
บรหิาร และ/หรอื รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุสสายการเงินและบญัชีมีอ  านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ที่
เก่ียวขอ้งหรอืจ าเป็นไดต้ามสมควร เพื่อใหก้ารออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทใหก้บัผูถื้อหุน้
เดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering) ส าเร็จลลุว่ง โดยอ านาจดงักลา่วรวมถึงแต่ไม่
จ ากดัเพียง  

(ก)  พิจารณาก าหนดรายละเอียดการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท 
ตามสดัส่วนการถือหุน้เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งกับการออกและเสนอ
ขายหลกัทรพัยภ์ายใตก้ฎหมายไทย ทัง้นี ้บริษัทอาจสงวนสิทธิไม่เสนอขายหุน้เพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิมของบริษัทรายใด หากการด าเนินการดังกล่าวจะท าใหบ้ริษัทปฏิบตัิผิดกฎหมายหรือระเบียบ 
ขอ้บงัคบัของตา่งประเทศ  

(ข)  ก าหนดหรือแกไ้ขเปลี่ยนแปลง วิธีการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ เช่น จัดสรรในคราวเดียวทัง้จ านวน 
หรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย อตัราสว่นการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการช าระราคา 
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หรอืรายละเอียดในการจดัสรรและการเสนอขายอื่น ๆ เช่น เปลีย่นแปลงวนัก าหนดสทิธิรายช่ือผูถื้อหุน้
ที่มีสทิธิไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ  

(ค) ลงนามในแบบค าขออนญุาต การขอผอ่นผนั หนงัสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบั
การจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจา้หนา้ที่ หรือตวัแทนของ
หนว่ยงานใด ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนการน าหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ และด าเนินการใด ๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้
สามญัเพิ่มทนุไดท้กุประการ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิท ตามสดัสว่นการถือหุน้ ภายใต้
เง่ือนไขของกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง  

(ง)  จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแลว้กับกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์ และมีอ านาจ 
ด าเนินการตา่ง ๆ ที่จ าเป็นเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน เพื่อใหก้ารด าเนินการจดทะเบียน
เสรจ็สมบรูณ ์
อย่างไรก็ดี การก าหนดสิทธิในการจองซือ้หุน้และไดร้บัการจัดสรรหุน้เพิ่มทุน ยังมีความไม่แน่นอน
จนกวา่จะไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

1.1 จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 13,162,525,880 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท เพื่อรองรบัการ
ใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ UWC-W3 เพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้ ใน
อตัราสว่น 1 หุน้สามญัใหม่ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ UWC-W3 โดยไม่คิดมลูค่า โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้

อายใุบส าคญัแสดงสทิธิ : 2 ปี 
อตัราการใชส้ทิธิ : 1 หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิ UWC-W3 มีสทิธิซือ้หุน้สามญัของบรษัิทได ้1 หุน้ 
ราคาใชส้ทิธิ : 0.08 บาท ตอ่หุน้  
ระยะเวลาการใชส้ทิธิ : ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ UWC-W3 สามารถใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิได ้

ทกุๆ วนัท าการสดุทา้ยของบรษัิททกุ ๆ ไตรมาส ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดง
สทิธิ (“วนัใชส้ทิธิ”) และวนัใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ยจ่ะตรงกบัวนัครบอายขุองใบส าคญั
แสดงสทิธิ (“วนัใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ย”) 
ดงันัน้ หากวนัใชส้ทิธิ หรอื วนัใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ยตรงกบัวนัหยดุท าการของบรษัิท 
ใหเ้ลือ่นวนัใชส้ทิธิดงักลา่วเป็นวนัท าการก่อนหนา้วนัใชส้ทิธิดงักลา่ว 

รายละเอียดเบือ้งตน้ของการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ UWC-W3 ปรากฎอยู่ในสรุปรายละเอียด
เบือ้งตน้ของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษัิท ครัง้ที่ 3 (“UWC-W3”) 

ทัง้นีก้ารก าหนดสทิธิในการไดร้บัจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ UWC-W3 ยงัมีความไมแ่นน่อนจนกวา่จะไดร้บั 
อนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

1.2 จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิท จ านวนไมเ่กิน 3,948,757,764 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท เพื่อ
รองรบัการเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป  (General Mandate) โดยมีรายละเอียดการจดัสรรดงันี ้
(1) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหม่เป็นจ านวนไม่เกิน 1,974,378,882  หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท 

คิดเป็นรอ้ยละ 30 ของทนุช าระแลว้ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท ตามสดัสว่นการถือหุน้ 
(Right Offering) หรอื 

(2) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหม่เป็นจ านวนไม่เกิน 658,126,294 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท คิด
เป็น   รอ้ยละ 20 ของทนุช าระแลว้ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) หรอื 
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(3) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนใหม่เป็นจ านวนไม่เกิน 1,316,252,588 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท 
คิดเป็นรอ้ยละ 10 ของทนุช าระแลว้ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

ในการด าเนินการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรบัการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป  (General 
Mandate) ใหค้ณะกรรมการบรษัิท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร บริหาร และ/หรือ 
รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุสสายการเงินและบญัชี และ/หรอื บคุคลอื่นใดซึง่ไดร้บัการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบรษัิท และ/
หรอื คณะกรรมการบรหิาร และ/หรอื ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร บริหาร และ/หรือ รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุสสายการเงิน
และบญัชี มีอ านาจในการก าหนดและเปลีย่นแปลงรายละเอียดตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุแบบมอบ
อ านาจทั่วไป (General Mandate) ดงันี ้

(1) พิจารณาก าหนด แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน ซึ่ง
รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ ระยะเวลา
เสนอขาย การช าระคา่หุน้ และการก าหนดขอ้ก าหนด เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว เป็นตน้ 

(2)  เขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้ด าเนินการอื่นใด
ที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 

(3)  ลงนามในเอกสารหรอืแบบค าขออนญุาตต่างๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้
สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนญุาต เอกสารและหลกัฐานดงักลา่ว
ต่อหน่วยงานก ากับดูแลที่เก่ียวขอ้ง และการน าหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าวเขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ รวมถึงมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดที่จ  าเป็นเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญั
เพิ่มทนุดงักลา่ว 

ทัง้นี ้การเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหม่ดงักล่าวจะตอ้งไม่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่บุคคลที่เก่ียวโยงกันตาม 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2551 และ
ประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่
เก่ียวโยงกนั พ.ศ.2546  

นอกจากนี ้การเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหม่ดงักลา่ว ราคาที่เสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั ตอ้งไม่เขา้ข่าย  
เป็นราคาต ่าตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 72/2558เรื่อง การอนญุาตใหบ้ริษัทจดทะเบียน
เสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั โดยราคาเสนอขายจะไม่ต ่ากว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุน้ในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงัไมน่อ้ยกวา่เจ็ดวนัท าการติดตอ่กนัแตไ่มเ่กินสบิหา้วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขาย
หุน้  

อยา่งไรก็ดี ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุตามที่ระบไุวใ้นขอ้ (1) หรือขอ้ (2) หรือขอ้ (3) ขา้งตน้แลว้ ทนุ
ช าระแลว้ของบริษัทในสว่นที่เพิ่มตอ้งไม่เกินกว่ารอ้ยละ 30 ของทนุช าระแลว้ ณ วนัที่คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเ้พิ่มทนุ
แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) และการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วจะตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จ
ภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปีในครัง้ถัดไป หรือภายในวนัที่กฎหมายก าหนดใหต้อ้งจัดใหม้ีการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีในครัง้ถดัไป ทัง้นีแ้ลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน  รายละเอียดของการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ
แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ในครัง้นีป้รากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4)  

 

2. วัตถุประสงคข์องการออกหุ้นเพิ่มทุนและแผนการใช้เงนิ 
ในกรณีที่หุน้สามญัเพิ่มทนุทัง้หมดที่บรษัิทออกและเสนอขายแก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ท่ีแตล่ะรายถือ 

อยู ่(Rights Offering) ในครัง้นีม้ีผูจ้องซือ้เต็มจ านวน บรษัิทจะสามารถระดมทนุไดเ้ป็นจ านวนประมาณ 526 ลา้นบาท โดย
บรษัิทมีแผนที่จะน าเงินท่ีไดร้บัจากการเพิ่มทนุในครัง้นีไ้ปใชเ้พื่อการลงทนุในโครงการใหเ้ช่าเสาโทรคมนาคมแก่ผูใ้หบ้ริการ
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มือถือในประเทศฟิลิปปินส,์  ใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียน และน าไปช าระเงินกูย้ืมของบริษัท  ส าหรบัในสว่นของการออกหุน้
สามญัเพิ่มทนุ เพื่อรองรบัการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ UWC-W3 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มีการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ UWC-W3 เต็มจ านวน บริษัทจะสามารถระดมทนุไดเ้ป็นจ านวนประมาณ 1,053 ลา้นบาท โดย
บรษัิทมีแผนที่จะน าเงินท่ีไดร้บัดงักลา่ว เป็นเงินทนุหมนุเวียน และเพื่อรองรบัการขยายธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคต  
 นอกจากนี ้ในส่วนของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป  (General 
Mandate) นัน้ เป็นทางเลือกในการระดมทุนที่มีความคล่องตัวและรวดเร็ว สามารถลดขัน้ตอนและระยะเวลาในการ
ด าเนินการเพื่อขออนมุตัิเพิ่มทนุจากผูถื้อหุน้ทกุครัง้ที่ตอ้งการเพิ่มทุน เพื่อเตรียมความพรอ้มของบริษัทส าหรบัการลงทุน
หรือขยายธุรกิจใหท้นัต่อความตอ้งการและสภาวะการณ์ และ เพื่อเตรียมความพรอ้มส าหรบัความตอ้งการใช้เงินทุน
หมนุเวียนที่อาจเพิ่มขึน้จากการขยายธุรกิจในอนาคต 
 

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถอืหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิม 
3.1 ผลกระทบตอ่สดัสว่นการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ (Control Dilution) 

3.1.1 การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering) 
ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายใหแ้ก่ผู้ถือหุน้เดิมของบริษัทตาม  
สดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering) ในกรณีที่ผูถื้อหุน้เดิมทกุรายใชส้ทิธิจองซือ้หุน้เพิ่มทนุตามสทิธิ
ที่มีอยู่ครบทั้งจ านวน จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริ ษัท (Control 
Dilution) แตใ่นกรณีที่ผูถื้อหุน้เดิมทกุรายไม่ใชส้ิทธิซือ้หุน้เพิ่มทนุเลย บริษัทจะด าเนินการลดทนุจด
ทะเบียนของบรษัิทโดยการตดัหุน้สามญัเพิ่มทนุสว่นท่ีเหลือจากการเสนอขายทิง้ ท าใหจ้ านวนหุน้ที่
ช  าระแลว้ไม่เปลี่ยนแปลง และไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผูถื้อหุน้บริษัท (Control 
Dilution) แต่ในกรณีที่ผูถื้อหุน้เลือกที่จะไม่ใชส้ิทธิจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย 
และผูถื้อหุน้อื่นใชส้ิทธิจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือ จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน
เกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนมีการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนครบทัง้จ านวน จะเกิดผล
กระทบตอ่สทิธิการออกเสยีงของผูถื้อหุน้บรษัิท (Control Dilution) ดงันี ้ 

= จ านวนหุน้ท่ีเสนอขาย 

 จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ + จ านวนหุน้ท่ีเสนอขาย 
  
= 13,162,525,880 
 13,162,525,880 + 13,162,525,880 
  
= รอ้ยละ 50 

3.1.2 การออกหุน้สามญัเพิ่มทนุ เพื่อรองรบัการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ UWC-W3  
หากผูถื้อหุน้ท่ีไดร้บัใบส าคญัแสดงสทิธิ UWC-W3 มีการใชส้ิทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัครบตาม
จ านวนที่ไดร้บัสิทธิ จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผูถื้อหุน้ของบริษัท  (Control 
Dilution) แตใ่นกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่ไดร้บัใบส าคญัแสดงสิทธิ UWC-W3 ไม่ใชส้ิทธิแปลงสภาพ และมีผู้
ถือหุน้อื่นใชส้ิทธิแปลงสภาพครบทัง้จ านวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผูถื้อหุน้
บรษัิทสงูสดุ (Control Dilution) ดงันี ้(การค านวณผลกระทบดา้นลา่งนีอ้ยู่ภายใตส้มมติฐานว่าการ
เสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights 
Offering) ซึ่งจะเกิดขึน้ก่อนการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ UWC-W3 นัน้มีผูถื้อหุน้ใช้สิทธิซือ้หุน้
สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วครบทัง้จ านวน) 
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= จ านวนหุน้รองรบัการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ UWC-W3 

จ านวนหุน้ช าระแลว้หลงัเสนอขาย RO + จ านวนหุน้รองรบัการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ UWC-W3 
  

โดยที ่ จ านวนหุน้ช าระแลว้หลงัเสนอขาย RO = จ านวนหุน้ช าระแลว้ ณ ปัจจบุนั + จ านวนหุน้เสนอขาย RO 

= 13,162,525,880 + 13,162,525,880 = 26,325,051,760 
  
= 13,162,525,880 
     26,325,051,760 + 13,162,525,880 
= รอ้ยละ 33.33 

  
 

3.1.3 การออกหุน้สามญัเพิ่มทนุ เพื่อรองรบัการเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป  (General Mandate) 
ยงัไม่สามารถค านวณได ้เนื่องจากยงัไม่ไดม้ีการก าหนดจ านวนที่จะออกและเสนอขาย รวมทัง้ยงั
ไมไ่ดม้ีการก าหนดลกัษณะการจดัสรร 

3.2 ผลกระทบตอ่ราคาหุน้ (Price Dilution) 
3.2.1 การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering) 

ภายหลงัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนที่เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท  ตาม
สดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering) ผลกระทบตอ่ราคาหุน้ของบริษัทขึน้อยู่กบัปริมาณการใชส้ิทธิ
ซือ้หุน้เพิ่มทนุของผูถื้อหุน้เดิมแต่ละราย หากผูถื้อหุน้เดิมทกุรายไม่ใชส้ิทธิซือ้หุ้นเพิ่มทนุเลยจะไม่มี
ผลกระทบต่อราคาหุน้ของบริษัท แต่ในกรณีที่ผูถื้อหุน้เลือกที่จะไม่ใชส้ิทธิจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน
ตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย และผูถื้อหุน้อื่นใชส้ิทธิจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือ 
จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุเกินกวา่สทิธิ (Oversubscription) จนมีการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุครบทัง้
จ านวน จะมีผลกระทบตอ่ราคาโดยสามารถค านวณ ผลกระทบ ไดด้งันี ้
 

= ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 
 ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
  
= 0.0408 – 0.0404 
 0.0408 
= รอ้ยละ 0.98 
โดยที ่ ราคาตลาดหลงัเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุน้ 
= (ราคาตลาด x จ านวนหุน้ช าระแลว้) + (ราคาเสนอขาย RO x จ านวนหุน้เสนอขาย RO) 
 จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ + จ านวนหุน้ท่ีเสนอขาย RO 

= (0.0408 x 13,162,525,880) + (0.0400 x 13,162,525,880) 
 13,162,525,880 + 13,162,525,880 
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= 0.0404 บาทตอ่หุน้ 
หมายเหตุ : ราคาตลาดเท่ากบั ราคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของบริษัทยอ้นหลงั 7 วนัท าการ 
ติดต่อกนัก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัที่ 22 มีนาคม 2564 (กลา่วคือ 
ระหวา่งวนัท่ี 10 มีนาคม 2564 - 19 มีนาคม 2564) (ขอ้มลูจาก SETSMARTของตลาดหลกัทรพัยฯ์) 
ซึง่ เทา่กบั 0.0408 บาท 

3.2.2 การออกหุน้สามญัเพิ่มทนุ เพื่อรองรบัการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ UWC-W3 
หากผูถื้อหุน้ท่ีไดร้บัใบส าคญัแสดงสทิธิ UWC-W3 มีการใชส้ิทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัครบตาม
จ านวนที่ไดร้บัสทิธิ จะไม่เกิดผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุน้ (Price Dilution) แต่ในกรณีที่ผูถื้อหุน้
ที่ไดร้บัใบส าคญัแสดงสิทธิ UWC-W3 ไม่ใชส้ิทธิแปลงสภาพ และมีผูถื้อหุน้อื่นใชส้ิทธิแปลงสภาพ
ครบทัง้จ านวน จะเกิดผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุน้สงูสดุ ดงันี ้(การค านวณผลกระทบดา้นลา่งนี ้
อยู่ภายใตส้มมติฐานว่าการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท
ตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering) ซึ่งจะเกิดขึน้ก่อนการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ UWC-
W3 นัน้ มีผูถื้อหุน้ใชส้ทิธิซือ้หุน้ซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วครบทัง้จ านวน) 

= ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย RO – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย RO และการแปลง
สภาพใบส าคญัแสดงสทิธิ UWC-W3 

 ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย RO 
= 0.0404 – 0.0536 
 0.0404 
= รอ้ยละ -32.65 (ไมม่ีผลกระทบดา้นราคา) 
โดยที ่ ราคาตลาดหลงัเสนอขาย RO และการแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสทิธิ UWC-W3 
= (ราคาตลาด x จ านวนหุน้ช าระแลว้ก่อน RO) + (ราคาเสนอขาย RO x จ านวนหุน้

เสนอขาย RO) + เงินท่ีไดร้บัจากการแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสทิธิ UWC-W3 
 จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ก่อน RO + จ านวนหุน้ท่ีเสนอขาย RO + จ านวนหุน้ท่ีเกิดจาก

การใชส้ทิธิตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิ 

UWC-W3 

= (0.0408 x 13,162,525,880) + (0.0400 x 13,162,525,880) + 1,053,002,070.40 
 13,162,525,880 + 13,162,525,880 + 13,162,525,880 

= 0.0536 

3.2.3 การออกหุน้สามญัเพิ่มทนุ เพื่อรองรบัการเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป  (General Mandate) 
ยงัไมส่ามารถค านวณได ้เนื่องจากยงัไมม่ีการก าหนดราคาเสนอขาย 
 

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน 
4.1 เหตผุลและความจ าเป็นของการเพิ่มทนุ 

คณะกรรมการบรษัิทมีความเห็นวา่ บรษัิทมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนและออกหุน้
สามญัเพิ่มทนุเพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering) เพื่อรองรบัแผนการ
ด าเนินธุรกิจ ตามรายละเอียดที่กลา่วมาในขอ้ 2 ขา้งตน้ รวมถึงรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
UWC-W3 และเพื่อรองรบัการเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป  (General Mandate) 
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4.2 ความเป็นไปไดข้องแผนการใชเ้งินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ 
บริษัทคาดว่าจะด าเนินการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) รวมทัง้ไดร้บัเงินจากการเสนอขายหุน้เพิ่มทนุดงักลา่วใหแ้ลว้เสร็จภายในเดือน พฤษภาคม 2564 
โดยบรษัิทจะน าเงินท่ีไดร้บัการจากการเพิ่มทนุดงักลา่วไปใชเ้พื่อวตัถปุระสงคต์ามรายละเอียดที่กลา่วมาใน
ขอ้ 2 ขา้งตน้ ส าหรบัการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ UWC-W3 มี
ก าหนดระยะเวลา 2 ปี นบัแต่วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ UWC-W3 โดยบริษัทจะน าเงินที่ไดร้บัการจาก
การเพิ่มทนุดงักลา่วไปใชเ้พื่อวตัถปุระสงคต์ามรายละเอียดที่กลา่วมาในขอ้ 2 ขา้งตน้ 

4.3 ความสมเหตสุมผลของการเพิ่มทนุ แผนการใชเ้งินที่ไดจ้ากการเสนอขายหุน้ และโครงการที่จะด าเนินการ 
รวมทัง้ความเพียงพอของแหลง่เงินทนุ 
บรษัิทมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งระดมทนุเพิ่มเติมเพื่อรองรบัแผนการด าเนินธุรกิจของบรษัิท ตามวตัถปุระสงค์
ขา้งตน้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตาม
สดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering) และ หุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
UWC-W3 ในครัง้นีม้ีความเหมาะสม สมเหตสุมผลและเป็นไปเพื่อประโยชนส์งูสดุของบริษัทและผูถื้อหุน้
ทัง้หมด เนื่องจากบรษัิทมีแผนที่จะน าเงินท่ีไดจ้ากการระดมทนุครัง้นีไ้ปเพื่อวตัถปุระสงค  ์ตามรายละเอียดที่
กลา่วมาในขอ้ 2 ขา้งตน้  
ทัง้นี ้ในกรณีที่หุน้สามญัเพิ่มทนุทัง้หมดที่บริษัทออกและเสนอขายในครัง้นีม้ีผูจ้องซือ้เต็มจ านวน  บริษัทจะ
สามารถระดมทนุไดเ้ป็นจ านวนประมาณ 526 ลา้นบาท ซึง่บรษัิทมีแผนที่จะใชเ้งินตาม รายละเอียดที่กลา่ว
มาในขอ้ 2 ขา้งตน้ภายใน ปี 2564 นอกจากนี ้ในสว่นของการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรบัการใชส้ิทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสทิธิ UWC-W3 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มีการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุตามใบส าคญัแสดง
สทิธิ UWC-W3 เต็มจ านวน บรษัิทจะสามารถระดมทนุไดเ้ป็นจ านวนประมาณ 1,053 ลา้นบาท  

4.4 ผลกระทบที่คาดวา่จะเกิดขึน้ตอ่การประกอบธุรกิจของบรษัิท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน
ของบรษัิทอนัเนื่องจากการเพิ่มทนุและการด าเนินการตามแผนการใชเ้งินหรอืโครงการ 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามสดัส่วน  
(Rights Offering) และเพื่อรองรบัการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ UWC-W3 ในครัง้นีเ้ป็นการ
ด าเนินการตามแผนการจดัหาแหลง่เงินทนุของบรษัิท ซึง่จะท าใหบ้ริษัทสามารถน าเงินที่ไดจ้ากการเพิ่มทนุ
ไปใชเ้พื่อวตัถปุระสงคต์ามรายละเอียดที่กลา่วมาในขอ้ 2 ขา้งตน้ ได ้ซึ่งจะเป็นประโยชนต์่อบริษัท ในการ
สรา้งรายไดท้ี่มั่นคงและสม ่าเสมอ (Recurring Income) ใหแ้ก่บริษัท โดยไม่จ าเป็นตอ้งพึ่งพิงรายไดจ้าก
งานโครงการในประเทศแตเ่พียงอยา่งเดียว ซึง่มีความไมส่ม ่าเสมอของกระแสเงินสด, เพิ่มความสามารถใน
การท าก าไร โดยไม่กระทบต่อสภาพคลอ่งทางการเงินของบริษัท อีกทัง้ยงัสามารถสรา้งกระแสเงินสดและ
ก าไรอยา่งตอ่เนื่องในอนาคต สง่เสรมิใหบ้รษัิทมีผลการด าเนินงานและฐานะการเงินท่ีดียิ่งขึน้ 
 

5. ค ารับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน 
ในกรณีที่กรรมการของบรษัิทไมป่ฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษัิท  

ตลอดจนมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริตและระมดัระวงั รกัษาผลประโยชนข์องบริษัท ในเรื่องที่เก่ียวกบัการ
เพิ่มทนุ โดยกระท าการ หรือละเวน้การกระท าการใด อนัเป็นการไม่ปฏิบตัิหนา้ที่ดงักลา่วและก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่
บรษัิท บรษัิทสามารถเรยีกคา่สนิไหมทดแทนจากกรรมการคนนัน้ได ้แตห่ากบรษัิทไมเ่รยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนดงักลา่ว ผู้
ถือหุน้ ซึ่งถือหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจะแจง้ใหบ้ริษัทด าเนินการเรียกรอ้งได ้และ
หากบรษัิทไมด่  าเนินการตามที่ผูถื้อหุน้แจง้   ผูถื้อหุน้นัน้ๆ สามารถฟ้องเรียกรอ้งค่าเสียหายจากกรรมการคนดงักลา่วแทน
บริษัทไดต้าม มาตรา 85 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) นอกจากนี ้
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หากการกระท าการหรอืละเวน้กระท าการใดของกรรมการ อนัเป็นการไมป่ฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์
และขอ้บงัคบัของบรษัิท ตลอดจนมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริตและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบริษัท 
ในเรือ่งที่เก่ียวกบัการเพิ่มทนุนัน้ เป็นเหตใุหก้รรมการรบัผิดชอบในการสง่คืนประโยชนด์งักลา่วแก่บริษัทได ้หรือผูถื้อหุน้ซึ่ง
ถือหุน้และมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท จะแจง้ใหบ้ริษัท
ด าเนินการดงักลา่วได ้ซึง่หากบรษัิทไมด่  าเนินการตามที่ผูถื้อหุน้แจง้ภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัที่ไดร้บัแจง้ ผูถื้อหุน้ดงักลา่ว
สามารถใชส้ทิธิฟอ้งเรยีกคืนประโยชนจ์ากกรรมการนัน้แทนบรษัิทไดต้ามมาตรา 89/18 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัยพ์.ศ.2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

บรษัิทขอรบัรองวา่สารสนเทศในรายงานฉบบันีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 
 
จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 
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(F 53-4)  
แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท เอือ้วทิยาจ ากดั (มหาชน) 
วันที่ 22 มีนาคม 2564 

 

 ขา้พเจา้ บรษัิท เอือ้วิทยา จ ากดั (มหาชน)  (“บรษัิท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัท่ี 
22 มีนาคม 2564 เก่ียวกบัการเพิ่มทนุและจดัสรรหุน้เพิ่มทนุ ดงัตอ่ไปนี ้
1. การลดทุนและการเพิ่มทุน 

1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดม้ีมติอนุมัติใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 เพื่อ
พิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,711,128,364.40 บาท เป็น 
1,316,252,588.00 บาท โดยการตดัหุน้ท่ียงัไมไ่ดอ้อกและเสนอขาย จ านวน 3,948,757,764 หุน้ 

1.2  ที่ประชุมคณะกรรมการไดม้ีมติอนุมัติใหน้ าเสนอที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณา
อนมุตัิเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,316,252,588.00 บาท เป็น 4,343,633,540.40 บาท โดยการ
ออกหุน้สามญัจ านวน 30,273,809,524 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท โดยเป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะ
ดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 กรณีการเพิ่มทนุแบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการใชเ้งินทนุ ใหก้รอกขอ้มลูในล าดบัถดัไปทกุขอ้ ยกเวน้ขอ้ 2.2 
 กรณีการเพิ่มทนุแบบ General Mandate ใหก้รอกขอ้มลูในล าดบัถดัไปเฉพาะขอ้ 2.2 ขอ้ 3 และขอ้ 4 
 

2. การจัดสรรหุน้เพิ่มทุน 
2.1  แบบก าหนดวัตถุประสงคใ์นการใช้เงนิ 
 

จัดสรรให้แก ่ จ านวนหุ้น อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
ต่อหุ้น 

วัน เวลา จอง
ซือ้ และช าระ
เงนิค่าหุน้ 

หมายเหตุ 

ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตาม
สดัสว่นการถือหุน้ (Right 
Offering) 

13,162,525,88
0 

1:1 0.04 รายละเอียดตาม
หมายเหต ุ1 

โปรดพิจารณา
หมายเหต ุ1-6 

ประชาชน - - - - - 

บคุคลใด ๆ (ระบ)ุ - - - - - 

การเพิม่ทุน ประเภทหุน้ จ านวนหุน้ 
 

มูลค่าที่ตราไว ้
(บาทต่อหุน้) 

รวม 
(บาท) 

  แบบก าหนด
วตัถปุระสงคใ์นการใช้
เงินทนุ 

หุน้สามญั 26,325,051,760 0.10 2,632,505,176 

           หุน้บรุมิสทิธิ  -  

 แบบมอบอ านาจทั่วไป หุน้สามญั 3,948,757,764 0.10 394,875,776.40 
         (General Mandate) หุน้บรุมิสทิธิ - - - 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ล าดับที ่5 
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จัดสรรให้แก ่ จ านวนหุ้น อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
ต่อหุ้น 

วัน เวลา จอง
ซือ้ และช าระ
เงนิค่าหุน้ 

หมายเหตุ 

เพื่อรองรบัการใชส้ทิธิของ
ใบส าคญัแสดงสทิธิ UWC-W3 
เพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม
ของบรษัิทท่ีจองซือ้และช าระ
คา่หุน้สามญัเพิ่มทนุตาม
สดัสว่นการถือหุน้ 

13,162,525,88
0 

 1:1 ไมค่ิด
มลูคา่ 

 โปรดพิจารณา
หมายเหต ุ6-7 

หมายเหตุ: 
- ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัที่ 22 มีนาคม 2564 มีมติอนมุตัิใหน้  าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

ประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาเพิ่มทนุและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิท จ านวนไมเ่กิน 13,162,525,880 หุน้ ใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แตล่ะรายถืออยู ่(Right Offering) ในอตัราสว่นการจดัสรร 1 หุน้สามญัเดิม 
ต่อ 1 หุน้สามญัเพิ่มทนุ โดยมีราคาเสนอขายหุน้ละ 0.04 บาท ก าหนดใหว้นัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัการ
จดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุน พรอ้มใบส าคญัแสดงสิทธิ  UWC-W3 เป็นวนัที่ 10 พฤษภาคม 2564 และ 
ก าหนดวนัจองซือ้และช าระเงินค่าหุน้สามญัเพิ่มทนุในระหว่างวนัที่ 28 พฤษภาคม 2564 ถึง วนัที่ 8 มิถนุายน 2564 
ตัง้แตเ่วลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ในวนัท าการบรษัิท 

- ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัที่ 22 มีนาคม 2564 มีมติอนมุตัิใหน้  าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมตัิมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ 
ประธานเจา้หนา้ที่บริหารและ/หรือ รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุสสายการเงินและบญัชี และ/หรือ บคุคลอื่นใดซึ่งไดร้บั
การแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบรษัิท และ/หรอื คณะกรรมการบรหิาร และ/หรอื ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และ/หรอื รอง
กรรมการผูจ้ดัการอาวโุสสายการเงินและบญัชี มีอ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งหรือจ าเป็นไดต้ามสมควร 
เพื่อใหก้ารออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights 
Offering) ส าเรจ็ลลุว่ง  

- ผูถื้อหุน้อาจจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุเกินกว่าสิทธิของตนตามอตัราที่ก าหนดไวไ้ด ้(Oversubscription) โดยที่ผูถื้อหุน้
เดิมที่จองซือ้เกินกวา่สทิธิ จะไดร้บัการจดัสรรหุน้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุน้เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิมของบรษัิทท่ีไดจ้องซือ้ตามสทิธิครบถว้นทัง้หมดแลว้เทา่นัน้ 
ในการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering) ในครัง้นี ้ในกรณี
ที่มีหุน้สามญัเพิ่มทนุเหลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุน้ในรอบแรกแลว้ บริษัทจะ
จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีเหลือดงักลา่วใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมที่ประสงคจ์ะจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามสดัสว่นการถือหุน้เดิม
ในราคาเดียวกนักบัหุน้ที่ไดร้บัการจดัสรรตามสิทธิ ซึ่งรวมถึงผูถื้อหุน้เดิมที่ประสงคจ์ะจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามสดัสว่น
การถือหุน้ท่ีเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบรษัิท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
(ก)  ในกรณีที่มีหุน้เหลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering) ในรอบ

แรกมากกว่าหรือเท่ากบัหุน้ที่ผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามสดัสว่นการถือหุน้ บริษัทจะจัดสรรหุน้ที่เหลือ
ดงักลา่ว ใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิและช าระค่าจองซือ้หุน้ดงักลา่วทัง้หมดทกุราย  ตามจ านวนที่แสดงความ
จ านงจองซือ้เกินกวา่สทิธิ 
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(ข)  ในกรณีที่มีหุน้เหลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering) ในรอบ
แรกนอ้ยกวา่หุน้ท่ีผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้เกินกวา่สทิธิตามสดัสว่นการถือหุน้ บรษัิทจะจดัสรรหุน้ท่ีเหลอืดงักลา่วใหแ้ก่
ผูท้ี่จองซือ้เกินกวา่สทิธิตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
(1)  จดัสรรตามสดัสว่นการถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกวา่สทิธิแต่ละรายโดยน าสดัสว่นการถือหุน้เดิมของผูท้ี่

จองซือ้เกินกวา่สทิธิแตล่ะรายคณูดว้ยจ านวนหุน้ท่ีเหลอื จะไดเ้ป็นจ านวนหุน้ท่ีผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละ
รายมีสิทธิที่จะไดร้บัจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ ทัง้นี ้จ านวนหุน้ที่จะไดร้บัการ
จดัสรรจะไมเ่กินจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แตล่ะรายจองซือ้และช าระคา่จองซือ้แลว้ 

(2)  ในกรณีที่ยงัมีหุน้คงเหลือหลงัจากการจดัสรรตามขอ้ (ข) (1) ใหท้ าการจดัสรรใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ
แตล่ะรายและยงัไดร้บัการจดัสรรไมค่รบตามสดัสว่นการถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนัน้ 
โดยน าสดัสว่นการถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนัน้คณูดว้ยจ านวนหุ้นที่เหลือ จะไดเ้ป็น
จ านวนหุน้ท่ีผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะไดร้บัจดัสรร ในกรณีที่มีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษของ
หุน้นัน้ทิง้ โดยจ านวนหุน้ที่จะไดร้บัการจดัสรร จะไม่เกินจ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้แต่ละรายจองซือ้และช าระค่า
จองซือ้แลว้ ทัง้นี ้ใหด้  าเนินการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิตามวิธีการในขอ้นี ้จนกระทั่งไม่มีหุน้
เหลอืจากการจดัสรร 

- การจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ ไม่ว่ากรณีใด จะตอ้งไม่ท าใหผู้ถื้อหุน้รายใด (รวมถึงบคุคล
ตามมาตรา 258 ของพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ของผูถื้อหุน้
รายดงักลา่ว) ถือหุน้ของบรษัิทในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
(ก)  ในลกัษณะที่เพิ่มขึน้จนถึงหรือขา้มจุดที่ตอ้งท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์(Tender Offer) ตามที่ก าหนดในประกาศ

คณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 12/2554 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อ
ครอบง ากิจการ (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศที ่ทจ. 12/2554”) (เวน้แต่ผูถื้อหุน้รายดงักลา่วไดร้บัยกเวน้การ
ท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศที่ ทจ. 12/2554) หรอื 

(ข)  ในลกัษณะที่เป็นการฝ่าฝืนขอ้จ ากดัการถือหุน้ของคนตา่งดา้วตามที่ระบไุวใ้นขอ้บงัคบัของบรษัิท 
อนึ่ง หากยงัมีหุน้สามญัเพิ่มทนุเหลือจากการจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้(Rights Offering) 
และการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ใหด้  าเนินการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทโดยการ
ตดัหุน้สามญัเพิ่มทนุสว่นที่คงเหลอืจากการเสนอขายทิง้ 

- ในการด าเนินการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering) 
ในครัง้นี ้ใหค้ณะกรรมการบรษัิท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และ/หรือ รองกรรมการ
ผู้จัดการอาวุโสสายการเงินและบัญชี และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ 
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และ/หรือ รองกรรมการผูจ้ัดการอาวุโสสายการเงินและบญัชี มี
อ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งหรือจ าเป็นไดต้ามสมควร เพื่อใหก้ารออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัท
ใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering) ส าเร็จลลุว่ง โดยอ านาจดงักล่าวรวมถึงแต่ไม่จ ากัด
เพียง  
(ก)  พิจารณาก าหนดรายละเอียดการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท ตามสดัสว่นการ

ถือหุน้เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัยภ์ายใตก้ฎหมายไทย 
ทัง้นี ้บรษัิทอาจสงวนสทิธิไมเ่สนอขายหุน้เพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทรายใด หากการด าเนินการดงักลา่วจะท า
ใหบ้รษัิทปฏิบตัิผิดกฎหมายหรอืระเบียบ ขอ้บงัคบัของตา่งประเทศ  
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(ข)  ก าหนดหรือแกไ้ขเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทัง้จ านวน หรือหลายคราว 
ระยะเวลาการเสนอขาย อตัราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการช าระราคา หรือรายละเอียดในการจดัสรรและ
การเสนอขายอื่น ๆ เช่น เปลีย่นแปลงวนัก าหนดสทิธิรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสทิธิไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ  

(ค) ลงนามในแบบค าขออนุญาต การขอผ่อนผนั หนงัสือบอกกลา่ว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เก่ียวข้อง 
ตลอดจนการน าหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ 
และด าเนินการใด ๆ ที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุไดท้กุประการ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิมของบรษัิท ตามสดัสว่นการถือหุน้ ภายใตเ้ง่ือนไขของกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง  

(ง)  จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุช าระแลว้กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และมีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ ที่
จ  าเป็นเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน เพื่อใหก้ารด าเนินการจดทะเบียนเสรจ็สมบรูณ ์

- การด าเนินการของบรษัิท กรณีที่มีเศษของหุน้ 
(1) ในกรณีที่มีเศษของหุน้ที่เกิดจากการจดัสรรหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้ตามสดัสว่นซึ่งถืออยู่แต่ละราย ใหปั้ดเศษของหุน้ดงักลา่ว

ทิง้ในการค านวณสิทธิของผูถื้อหุน้แต่ละรายที่จะไดร้บัการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ UWC-W3 หากมีเศษของหุน้
สามญัจากการค านวณตามอตัราส่วนการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ UWC-W3 ของผูถื้อหุน้แต่ละราย ใหปั้ดเศษ
หุน้สว่นที่เหลอืทิง้ทัง้จ านวน 

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัที่ 22 มีนาคม 2564 มีมติอนุมตัิใหน้  าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อ
พิจารณามอบอ านาจใหค้ณะ กรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และ/หรือ 
รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุสสายการเงินและบญัชี และ/หรือ บคุคลอื่นใดซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท และ/
หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และ/หรือ รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุสสายการเงินและบญัชี 
เป็นผูม้ีอ  านาจพิจารณาก าหนด แกไ้ขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้
เพิ่มทุนดังกล่าวรวมถึงมีอ านาจในการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับการปรับหรือการ
เปลีย่นแปลงอตัราการใชส้ิทธิและราคาใชส้ิทธิตามขอ้ก าหนดสิทธิ รวมทัง้มีอ านาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
และมีอ านาจด าเนินการตา่ง ๆ  ที่จ าเป็นและสมควร อนัเก่ียวเนื่องกบัการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการให้
ขอ้มูลและการยื่นเอกสารหลกัฐานต่อส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยฯ์ บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 
จ ากดั กระทรวงพาณิชย ์หรอืหนว่ยงานอื่น ๆ  ที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนการน าหุน้สามญัเพิ่มทนุเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ ดว้ย 

 

2.2   แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

จัดสรรให้แก ่
ประเภทหลกัทรัพย ์

จ านวนหุ้น 
ร้อยละต่อ 

ทุนช าระแล้ว1/ 
หมายเหตุ 

ผูถื้อหุน้เดิม หุน้สามญั 
หุน้บรุมิสทิธิ 

1,974,378,882 
- 

ไมเ่กินรอ้ยละ 30 
ของทนุช าระแลว้ 

โปรดพิจารณาหมาย
เหต ุ1-5  

ประชาชน หุน้สามญั 
หุน้บรุมิสทิธิ 

658,126,294 
- 

ไมเ่กินรอ้ยละ 20 
ของทนุช าระแลว้ 

โปรดพิจารณาหมาย
เหต ุ1-5 

บคุคลในวงจ ากดั หุน้สามญั 
หุน้บรุมิสทิธิ 

1,316,252,588 
- 

ไมเ่กินรอ้ยละ 10 
ของทนุช าระแลว้ 

โปรดพิจารณาหมาย
เหต ุ1-5 

1/รอ้ยละตอ่ทนุช าระแลว้ ณ วนัที่คณะกรรมการบรษัิทจดทะเบียนมีมติใหม้ีการเพิ่มทนุแบบ General Mandate  
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หมายเหตุ : 
1.  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัที่ 22 มีนาคม 2564 มีมติอนุมตัิใหน้  าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้
เพื่อพิจารณามอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และ/
หรือ รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุสสายการเงินและบญัชี และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และ/หรือ รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุสสายการเงินและ
บญัชี เป็นผูม้ีอ  านาจในการก าหนดและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุแบบมอบ
อ านาจทั่วไป (General Mandate) ดงันี ้

(1) พิจารณาก าหนด แกไ้ขหรือเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่
ไมจ่ ากดัเฉพาะวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ ระยะเวลาเสนอขาย การช าระค่าหุน้ 
และการก าหนดขอ้ก าหนด เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว เป็นตน้ 
(2)  เขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ด าเนินการอื่นใด          
ทีจ่  าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 
(3)  ลงนามในเอกสารหรือแบบค าขออนญุาตต่างๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญั
เพิ่มทนุดงักลา่ว ซึง่รวมถึงการติดตอ่และการยื่นค าขออนญุาต เอกสารและหลกัฐานดงักลา่วต่อหน่วยงานก ากบัดูแลที่
เก่ียวขอ้ง และการน าหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย  ์ เอ็ม เอ ไอ รวมถึงมีอ านาจในการ
ด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 

2. การเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลที่เก่ียวโยงกันตาม ประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 21/2551 เรือ่ง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2551 และประกาศตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบตัิการของบริษัท จดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ.
2546 
3. ราคาที่เสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากัด ตอ้งไม่เขา้ข่าย เป็นราคาต ่าตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนญุาตใหบ้ริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ต่อบคุคลในวงจ ากดั โดยราคาเสนอ
ขายจะไมต่  ่ากวา่ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุน้ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงัไมน่อ้ยกวา่เจ็ดวนัท าการติดต่อกนัแต่ไม่เกิน
สบิหา้วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้ 
4. ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุตามที่ระบไุวใ้นขอ้ (1) หรือขอ้ (2) หรือขอ้ (3) ขา้งตน้แลว้ ทนุช าระแลว้ของ
บริษัทฯ ในส่วนที่เพิ่มตอ้งไม่เกินกว่ารอ้ยละ 30 ของทุนช าระแลว้ ณ วนัที่คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเ้พิ่มทุนแบบมอบ
อ านาจทั่วไป (General Mandate) และการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว จะตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัที่
บรษัิทจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีในครัง้ถดัไป หรอืภายในวนัที่กฎหมายก าหนดใหต้อ้งจดัใหม้ีการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปีในครัง้ถดัไป ทัง้นีแ้ลว้แตว่นัใดจะถึงก่อน 
5. ในกรณีที่มีเศษหุน้จากการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ในครัง้นีบ้ริษัทจะ
ด าเนินการปัดเศษหุน้ทิง้ทัง้จ านวน 

3. ก าหนดวันประชุมผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 คือ วนัพฤหสับดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ  บริษัท เอือ้วิทยา

จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 247 ถนนรม่เกลา้ แขวงแสนแสบ  เขตมีนบรุ ีกรุงเทพมหานคร โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิใน
การเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 (Record Date) ในวนัท่ี 5 เมษายน 2564 
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4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงือ่นไขการขออนุญาต(ถา้มี) 
4.1  บริษัทจะตอ้งขอจดทะเบียนการลดทุน  เพิ่มทุนและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแลว้ต่อกรมพฒันา

ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
4.2 บริษัทจะตอ้งขออนุญาตจากตลาดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ ใหร้บัหุน้สามญัเพิ่มทุน, ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

UWC-W3 และหุน้สามญัที่ไดจ้ากการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัของผูถื้อใบส ยแสดงสิทธิ UWC-W3 เขา้เป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 

5. วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 
5.1  ส าหรบัเงินทนุท่ีไดจ้ากการออกและเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุน้ 

(Right Offering) และเงินทนุท่ีไดร้บัจากการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทตามใบส าคญัแสดงสทิธิ 
(1) เพื่อใชใ้นการลงทุนในในโครงการใหเ้ช่าเสาโทรคมนาคมแก่ผูใ้หบ้ริการมือถือในประเทศฟิลิปปินส ์

และเพื่อการขยายโอกาสทางธุรกิจของบรษัิทในอนาคต 
(2) เพือ่ใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนของบรษัิท 
(3) เพื่อช าระคืนเงินกูย้ืมของบรษัิท 

5.2 ส าหรบัเงินทนุท่ีจะไดร้บัจากการเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป 
(1) เพื่อเตรียมความพรอ้มของบริษัทส าหรับการลงทุนหรือขยายธุรกิจให้ทันต่อความต้องการและ

สภาวะการณ ์
(2) เพื่อเตรยีมความพรอ้มส าหรบัความตอ้งการใชเ้งินทนุหมนุเวียนที่อาจเพิ่มขึน้จากการขยายธุรกิจ 

6. ประโยชนท์ี่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
6.1  ส าหรบัเงินทนุท่ีไดจ้ากการออกและเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุน้ 

(Right Offering) และเงินทนุที่ไดร้บัจากการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทตามใบส าคญัแสดงสทิธิ 
(1) เพื่อใหบ้รษัิทมีเงินลงทนุเพิ่มเติมส าหรบัการขยายธุรกิจของบรษัิท 
(2) เพื่อใหบ้รษัิทมีสภาพคลอ่งในการด าเนินกิจการ 
(3) น าไปช าระคืนเงินกูย้ืม เพื่อท าใหอ้ตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุดีขึน้ 

6.2 ส าหรบัเงินทนุท่ีจะไดร้บัจากการเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป 
(1) ความคลอ่งตวั รวดเรว็ในการระดมทนุ 
(2) ลดขัน้ตอนและระยะเวลาในการด าเนินการในการขออนมุตัิจากผูถื้อหุน้ได ้4-10 สปัดาห ์เนื่องจากไม่

ตอ้งจดัประชมุผูถื้อหุน้เพื่อขออนมุตัิเพิ่มทนุ 
(3) ลดภาระคา่ใชจ้่ายในการจดัประชมุผูถื้อหุน้เพื่อขออนมุตัิเพิ่มทนุทกุครัง้ที่ตอ้งการระดมทนุ 
(4)  เพิ่มทางเลอืกในการระดมทนุ 

7. ประโยชนท์ี่ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
บรษัิทจะน าเงินทนุท่ีไดไ้ปลงทนุในธุรกิจเสาโทรคมนาคมในตา่งประเทศและการขยายธุรกิจอื่นๆ ที่ก่อใหเ้กิดก าไร, 

ใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียน และช าระหนีเ้งินกูย้ืม ซึ่งจะท าใหบ้ริษัทมีความสามารถในการสรา้งรายไดแ้ละความสามารถใน
การท าก าไรเพิ่มขึน้ และผูถื้อหุน้ของบริษัทจะไดร้บัผลประโยชนเ์ก่ียวเนื่องจากการที่บริษัทมีรายไดแ้ละก าไรที่เพิ่มมากขึน้
ในดา้นของเงินปันผลและราคาหุน้ของบรษัิท 
8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถอืหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน / 
    จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 - ไมม่ี – 
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9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
ล าดับ การด าเนินการ ก าหนดการ 

1. วนัประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 2/2564 วนัท่ี 22 มีนาคม 2564 

2. วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้(Record Date)เพื่อสิทธิในการเขา้รว่มประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 

วนัท่ี 5 เมษายน 2564 

3. วนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 วนัท่ี 29 เมษายน 2564 

4. วันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ่มทนุพรอ้มใบส าคญัแสดงสทิธิ UWC-W3 

วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2564 

5. วนัจองซือ้และช าระเงินคา่หุน้สามญัเพิ่มทนุ วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
ถึง วนัท่ี 8 มิถนุายน 2564 

 
บรษัิทขอรบัรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 
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สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามัญของ 

บริษัท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 
 

1. รายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคัญแสดงสิทธิ 
ประเภทและชนิดของใบส าคัญ
แสดงสิทธิ 

ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ครัง้ที่ 3 (ใบส าคัญแสดงสิทธิ 
UWC-W3) ขนิดระบช่ืุอผูถื้อหุน้และเปลีย่นมือได ้โดยจะเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม
ที่มีการจองซือ้และช าระคา่จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทท่ีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้เดิมของบรษัิท ตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering)  

จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่
ออกและแสนอขาย 

ไมเ่กิน 13,162,525,880 หนว่ย 

จ านวนหุ้นที่ จั ดสรรไว้ เพื่ อ
ร อ ง รั บ ก า ร ใ ช้ สิ ท ธิ ต า ม
ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ไม่เกิน 13,162,525,880 หุน้ (มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท) หรือเท่ากบัรอ้ย
ละ 50 ของจ านวนหุน้สามัญที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัท หลงัจากที่ได้
จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 13,162,525,880 หุน้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ
บรษัิท ตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering) เรยีบรอ้ยแลว้ 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หนว่ยละ 0.00 บาท 
อัตราการใช้สิทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิ UWC-W3 1 หน่วย  มีสิทธิซือ้หุน้สามญัของบริษัทได ้1 หุน้ 

เวน้แตก่รณีมีการปรบัอตัราการใชส้ทิธิตามเง่ือนไขการปรบัสทิธิ 
ในกรณีที่มีเศษของหุน้หรือใบส าคญัแสดงสิทธิจากการค านวณ(หากมี)ใหปั้ดเศษ
นัน้ทิง้ 

ราคาการใช้สิทธิ 0.08 บาทตอ่หุน้ เวน้แตก่รณีมีการปรบัราคาการใชส้ทิธิตามเง่ือนไขการปรบัสทิธิ 
วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ หลงัจากวนัที่จดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้ส าหรบัหุน้เพิ่มทุนที่ออกและเสนอขาย

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ซึ่งจะ
พิจารณาในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 แต่ไม่เกิน 1 ปี นบัจากไดร้บั
มติจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ใหอ้อกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ 

วิธีการจัดสรร จัดสรรใหแ้ก่ถือหุน้เดิมที่มีการจองซือ้และช าระค่าจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทที่เสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) และจองเกินสิทธิ (Oversubscribe) ในอตัราสว่น 1 หุน้สามญัเพิ่มทนุที่
ไดร้บัจดัสรร ตอ่ ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย ในกรณีที่มีเศษใหปั้ดทิง้ทัง้จ านวน 
ทัง้นี ้ภายหลงัการค านวณสทิธิของผูถื้อหุน้ท่ีจะไดร้บัจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ใน
กรณีที่มีเศษใหปั้ดเศษทิง้ทัง้จ านวน ใบส าคญัแสดงสทิธิสว่นท่ีเหลือจากการจดัสรร
ทัง้หมด บรษัิทจะท าการยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิสว่นที่เหลือจ านวนดงักลา่ว ซึ่ง
จะท าใหค้งเหลอืใบส าคญัแสดงสทิธิในจ านวนเทา่ที่จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดล้งตวั 

อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ 2 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ UWC-W3 
ระยะเวลาการใช้สิทธิ ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ UWC-W3 สามารถใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิได ้

ทกุๆ วนัท าการสดุทา้ยของบรษัิททกุ ๆ ไตรมาส ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 
(“วันใช้สิทธิ”) และวนัใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ยจ่ะตรงกบัวนัครบอายขุองใบส าคญัแสดง
สทิธิ (“วันใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย”) 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ล าดับที ่6 
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ดงันัน้ หากวนัใชส้ิทธิ หรือ วนัใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ยตรงกับวนัหยดุท าการของบริษัท 
ใหเ้ลือ่นวนัใชส้ทิธิดงักลา่วเป็นวนัท าการก่อนหนา้วนัใชส้ทิธิดงักลา่ว 
 

ใบส าคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ได้ใช้สิทธิในวันใช้สิทธิใดๆ 
สามารถสะสมเพื่อน าไปใชส้ทิธิไดใ้นวนัใชส้ทิธิครัง้ตอ่ไป ตลอดอายใุบส าคญัแสดง
สทิธิ แตห่ากครบก าหนดอายขุองใบส าตญัแสดงสิทธิแลว้ ใบส าคญัแสดงสิทธิใดๆ 
ที่ไมถ่กูใชส้ทิธิจะถกูยกเลกิและสิน้ผลไป 

ระเวลาการแจ้งความจ านงใน
การใช้สิทธิ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ UWC-W3 ซึ่งประสงคจ์ะใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัของบริษัท 
จะตอ้งแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัภายในระยะเวลา 5 วนั ก่อนวนัใช้
สทิธิแตล่ะครัง้ 
 

กรณีของวนัใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ย ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ UWC-W3 ซึ่งประสงคจ์ะ
ใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัของบริษัท จะตอ้งแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญั
ภายในระยะเวลา 15 วนั ก่อนวนัใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ย 
 

 ในกรณีที่วนัใชส้ิทธิตรงกับวนัหยุดท าการของบริษัท ใหเ้ลื่อนวนัใชส้ิทธิดงักล่าว 
เป็นวนัท าการสดุทา้ยก่อนหนา้วนัใชส้ทิธิดงักลา่ว 

การไม่สามารถยกเลิกการแจ้ง
ความจ านงในการใช้สิทธิ 

เมื่อผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ UWC-W3 ไดแ้จ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุน้
สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิแลว้ จะไมส่ามารถยกเลกิการแจง้ความจ านงในการ
ใชส้ทิธิดงักลา่วได ้

ตลาดรองของใบส าคัญแสดง
สิทธิ 

บริษัทจะยื่นค าขอเพื่อน าใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ ตอ่ไป 

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิด
จากการใช้สิทธิแปลงสภาพ 

บรษัิทจะน าหุน้สามญัที่เกิดจากการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธินี ้
เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ  

เหตุให้ตอ้งออกหุน้ใหม่เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้
สิทธิ 

บรษัิทจะด าเนินการปรบัราคาการใชส้ทิธิ และ/หรอื อตัราการใชส้ทิธิตามเง่ือนไขใน
การปรบัสิทธิ เมื่อมีเหตกุารณใ์ดเหตุการณห์นึ่งตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ
และเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสทิธิซึง่เป็นเหตกุารณท์ี่มีลกัษณะตามที่ก าหนดไวใ้น
ขอ้ 11 (4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 34/2551 เรื่องการ
ขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ออกใหม ่
และหุน้ที่ออกใหม่เพื่อรองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือเหตุการณอ์ื่นใดในท านอง
เดียวกนั เช่น 
(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไวข้องหุน้ของบริษัท อนัเป็นผลมาจาก

การรวมหุน้หรอืแบง่แยกหุน้ 
(ข) เมื่อบรษัิทมีการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหมใ่นราคาต ่า 
(ค) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในราคาต ่าหรือมีการเสนอขาย

ใบส าคญัแสดงสทิธิในราคาต ่า 
(ง) เมื่อบรษัิทจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรอืบางสว่นเป็นหุน้ท่ีออกใหมใ่หแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
(จ) เมื่อบรษัิทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึง่เกินกวา่อตัราที่ระบไุวใ้นขอ้ก าหนดสทิธิ 
(ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลกัษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ท  าใหผ้ลประโยชนต์อบ
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แทนใดๆ ที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะไดร้บัเมื่อมีการใชส้ิทธิตามใบส าคญั
แสดงสทิธิดอ้ยกวา่ไปกวา่เดิม 

นายทะเบียนของใบส าคัญ
แสดงสิทธิ 

บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรือผูท้ี่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหท้ า
หนา้ที่เป็นนายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสทิธิแทน 

เงือ่นไขอื่นๆ ให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิาร และ/หรอื รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุสสายการเงินและบญัชี และ/
หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ 
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และ/หรือ รองกรรมการ
ผูจ้ดัการอาวโุสสายการเงินและบญัชี มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นและ
เก่ียวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ UWC-W3 เพื่อใหเ้ป็นไป
ตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงอ านาจในการด าเนินการ
ดงัตอ่ไปนี ้
(1)     ก าหนดและแกไ้ขหลักเกณฑ ์ขอ้ก าหนด เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่

เก่ียวขอ้งกบัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ UWC-W3  
(2)      เจรจา ตกลง เขา้ท า แกไ้ข เพิ่มเติม ลงนามในสญัญา ค าขออนญุาต ค าขอ

ผอ่นผนั หลกัฐาน การเปิดเผยขอ้มลู รายงานผลการขาย และเอกสารต่างๆ 
ที่จ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ UWC-W3 
ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในค าขอ
อนญุาต ค าขอผอ่นผนั หลกัฐาน การเปิดเผยขอ้มลู รายงานผลการขาย และ
เอกสารอื่นๆ ตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย ์หน่วยงานราชการ หรือ
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกับการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ UWC-W3 
และการน าใบส าคญัแสดงสิทธิ และหุน้สามญัเพิ่มทนุจากการใชส้ิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิ UWC-W3 เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ เอ็ม เอ ไอ และ 

(3)     ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรที่เก่ียวขอ้งกับการออกและจัดสรร
ใบส าคัญแสดงสิทธิ UWC-W3 เพื่อใหก้ารด าเนินการตามที่ระบุไวข้า้งตน้
และการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ UWC-W3 ในครัง้นีส้  าเรจ็ลลุว่ง 

วัตถุประสงคข์องการออก
ใบส าคัญแสดงสทิธิ และ
ประโยชนท์ี่บริษัทฯ จะพึงได้รับ
จาการจัดสรรหุน้เพิ่มทุนในคร้ัง
นี ้

บรษัิทมีแผนที่จะน าเงินท่ีไดร้บัจากการใชส้ทิธิซือ้หุน้เพิ่มทนุดงักลา่ว เพื่อใชเ้ป็นเงิน
ลงทุนในโครงการที่สรา้งผลก าไรใหแ้ก่บริษัท ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมใน
อนาคต และช าระคืนเงินกูย้ืมของบรษัิท 

ประโยชนท์ี่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับ
จากการเพิ่มทุน 

ผูถื้อหุน้ของบรษัิทจะไดรบัผลประโยชนเ์ก่ียวเนื่องจากการที่บริษัทน าเงินทนุที่ไดร้บั
จากการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทตามใบส าคญัแสดงสิทธิไปใชข้ยาย
ธุรกิจหรอืใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียน ซึง่ท าใหบ้รษัิทมีความสามารถในการสรา้งรายได้
และความสามารถในการท าก าไรเพิ่มขึ ้น และผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับ
ผลประโยชนเ์ก่ียวเนื่องจากการที่บริษัทมีรายไดแ้ละก าไรที่เพิ่มมากขึน้ในดา้นของ
เงินปันผลและราคาหุน้ของบรษัิท 
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2. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถอืหุ้นเดิมจากการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ 

2.1. ผลกระทบตอ่สดัสว่นการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ (Control Dilution) 
หากผูถื้อหุน้ที่ไดร้บัใบส าคญัแสดงสิทธิ UWC-W3 มีการใชส้ิทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัครบตามจ านวนที่
ไดร้บัสทิธิ จะไมเ่กิดผลกระทบตอ่สทิธิการออกเสยีงของผูถื้อหุน้ของบรษัิท (Control Dilution) แต่ในกรณีที่ผูถื้อ
หุน้ที่ไดร้บัใบส าคญัแสดงสิทธิ UWC-W3 ไม่ใชส้ิทธิแปลงสภาพ และมีผูถื้อหุน้อื่นใชส้ิทธิแปลงสภาพครบทัง้
จ านวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผูถื้อหุน้บริษัทสงูสดุ (Control Dilution) ดงันี ้(การค านวณ
ผลกระทบดา้นลา่งนีอ้ยูภ่ายใตส้มมติฐานว่าการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ
บรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering) ซึง่จะเกิดขึน้ก่อนการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ UWC-W3 นัน้
มีผูถื้อหุน้ใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วครบทัง้จ านวน) 

= จ านวนหุน้รองรบัการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ UWC-W3 

จ านวนหุน้ช าระแลว้หลงัเสนอขาย RO + จ านวนหุน้รองรบัการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ 
UWC-W3 

  
โ ด ย
ที ่

จ านวนหุน้ช าระแลว้หลงัเสนอขาย RO = จ านวนหุน้ช าระแลว้ ณ ปัจจบุนั + จ านวนหุน้เสนอ
ขาย RO 

= 13,162,525,880 + 13,162,525,880 = 26,325,051,760 
  
= 13,162,525,880 
     26,325,051,760 + 13,162,525,880 
= รอ้ยละ 33.33 

2.2. ผลกระทบตอ่ราคาหุน้ (Price Dilution) 
หากผูถื้อหุน้ที่ไดร้บัใบส าคญัแสดงสิทธิ UWC-W3 มีการใชส้ิทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัครบตามจ านวนที่
ไดร้บัสิทธิ จะไม่เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ (Price Dilution) แต่ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่ไดร้บัใบส าคญั
แสดงสิทธิ UWC-W3 ไม่ใชส้ิทธิแปลงสภาพ และมีผูถื้อหุน้อื่นใชส้ิทธิแปลงสภาพครบทัง้จ านวน จะเกิดผล
กระทบต่อราคาตลาดของหุน้สงูสดุ ดงันี  ้ (การค านวณผลกระทบดา้นลา่งนีอ้ยู่ภายใตส้มมติฐานว่าการเสนอ
ขายหุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering) ซึง่จะ
เกิดขึน้ก่อนการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ UWC-W3 นัน้ มีผูถื้อหุน้ใชส้ิทธิซือ้หุน้ซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว
ครบทัง้จ านวน) 
 

= ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย RO – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย RO และการแปลงสภาพ
ใบส าคญัแสดงสทิธิ UWC-W3 

 ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย RO 
= 0.0404 – 0.0536 
 0.0404 
= รอ้ยละ -32.65 (ไมม่ีผลกระทบดา้นราคา) 
โ ด ย
ที ่

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย RO และการแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสทิธิ UWC-W3 
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= (ราคาตลาด x จ านวนหุน้ช าระแลว้ก่อน RO) + (ราคาเสนอขาย RO x จ านวนหุน้เสนอขาย 
RO) + เงินท่ีไดร้บัจากการแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสทิธิ UWC-W3 

 จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ก่อน RO + จ านวนหุน้ท่ีเสนอขาย RO + จ านวนหุน้ท่ีเกิดจากการใชส้ทิธิ
ตามใบส าคญัแสดงสทิธิ UWC-

W3 

= (0.0408 x 13,162,525,880) + (0.0400 x 13,162,525,880) + 1,053,002,070.40 
 13,162,525,880 + 13,162,525,880 + 13,162,525,880 

= 0.0536 
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ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 
 

การประชุมผู้ถอืหุ้น 
 ขอ้  44. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายในสี่เดือน นบัแต่วนั

สิน้สดุรอบปีบญัชีของบรษัิท 
 การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่งใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามญั ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้

ถือหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแลว้แตจ่ะเห็นสมควร 
 กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงัตอ่ไปนีเ้ป็นอยา่งนอ้ย 
(1) รบัทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบรษัิทในรอบปีที่ผา่นมา 
(2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ 
(3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไร 
(4) พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการ 
(5) พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบรษัิท 
(6) กิจการอื่นๆ(ถา้มี) 
 

ขอ้ 45. ผูถื้อหุน้ซึง่มีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึง่ในหา้ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมด หรือผูถื้อหุน้
ไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้คน ซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจะเขา้ช่ือกันท า
หนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได ้ แต่ตอ้งระบเุหตผุลในการที่ขอใหเ้รียก
ประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วดว้ย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผูถื้อหุน้ภายในหนึง่เดือนนบัแต่
วนัท่ีไดร้บัหนงัสอืจากผูถื้อหุน้ 

 

ขอ้ 46. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา 
ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องที่
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรอืเพื่อพิจารณา แลว้แตก่รณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักลา่ว และจดัสง่ใหผู้้
ถือหุน้และนายทะเบียนทราบไมน่อ้ยกวา่เจ็ดวนัก่อนประชมุ ทัง้นี ้ใหโ้ฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพต์ิดตอ่กนั
สามวนัก่อนวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่สามวนั 

 

ขอ้48. ในการประชมุผูถื้อหุน้ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่ายี่สิบ
หา้คนหรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมดแลว้แต่จ านวนใดจะนอ้ยกว่ากัน และตอ้งมีใบหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่
นอ้ยกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม เวน้แต่จะมีกฎหมายก าหนดไวเ้ป็นอย่าง
อื่น 
 

ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแลว้ถึงหนึ่งชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้รว่ม
ประชมุไมค่รบองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไว ้หากวา่การประชมุผูถื้อหุน้นัน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ การประชุมเป็นอนั
ระงบัไป ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถื้อหุน้ ใหน้ดัประชมุใหมแ่ละใหส้ง่หนงัสือนดัประชุมไปยงั
ผูถื้อหุน้ไมน่อ้ยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 
การมอบฉันทะเพือ่เข้าประชุมผู้ถอืหุ้นและสทิธิของผู้ถอืหุน้ในการออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 47. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนตนก็ได ้การมอบฉนัทะจะตอ้งท าเป็นหนงัสอืลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และท าตามแบบที่นายทะเบียนบริษัท
มหาชนจ ากดัก าหนดโดยใหม้อบแก่ประธานกรรมการ หรอืบคุคลซึง่ประธานกรรมการก าหนดไว ้ณ สถานที่ประชุมก่อนผูร้บั
มอบฉนัทะเขา้ประชมุ และอยา่งนอ้ยใหม้ีรายการดงัตอ่ไปนี ้

สิ่งที่ส่งมาด้วย ล าดับที่ 7 
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(1) จ านวนหุน้ท่ีผูม้อบฉนัทะนัน้ถืออยู่ 
(2) ช่ือผูร้บัมอบฉนัทะ 
(3) ครัง้ที่ของการประชมุที่มอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

ขอ้ 50. มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้
(1) การวินิจฉยัชีข้าดและลงมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ใหก้ระท าโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออก

เสยีงลงคะแนนนัน้จะกระท าดว้ยวิธีใด ใหน้บัหนึง่หุน้เป็นหนึง่เสยีงเสมอ 
(2) ในกรณีปกติใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียง

เทา่กนัใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 
(3) ในกรณีที่ผู้ถือหุน้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผูถื้อหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น  

นอกจากการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 
 

การลงคะแนนลบัอาจจะกระท าไดเ้มื่อมีผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าหา้คนรอ้งขอ และที่ประชุมผูถื้อหุน้เห็นชอบดว้ย
คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้
นบัหุน้หนึง่เป็นเสยีงหนึง่ 

 

วิธีการเลือกตั้งกรรมการ   กรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระ  และการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
ขอ้21. บริษัทมีกรรมการคณะหนึ่งเพื่อด าเนินกิจการของบริษัท ประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ยหา้คน และ

กรรมการไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจักร 
 

ขอ้ 22. กรรมการตอ้งเป็นบคุคลธรรมดา และ 
(1) บรรลนุิติภาวะ 
(2) ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลาย คนไรค้วามสามารถ หรอืคนเสมือนไรค้วามสามารถ 
(3) ไมเ่คยรบัโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สดุใหจ้ าคกุ ในความผิดเก่ียวกบัทรพัยท์ี่ไดก้ระท าโดยสจุรติ 
(4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองคก์าร หรือหน่วยงานของรฐัเนื่องจากทุจริตต่อ

หนา้ที่ 
 

ขอ้ 23. กรรมการนัน้ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลอืกตัง้ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง 
(2) ในการเลือกกรรมการ อาจใชว้ิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบคุคล คราวละคนหรือคราวละ

หลายคน ตามแตท่ี่ประชมุผูถื้อหุน้จะเห็นสมควร แตใ่นการลงมติแตล่ะครัง้ผูถื้อหุน้ตอ้งออกเสยีงดว้ยคะแนน
ที่มีตาม (1) ทัง้หมด จะแบง่คะแนนเสยีงแก่คนใดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้

(3) การออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการใหใ้ชเ้สยีงขา้งมาก บคุคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลง
มาเป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ เทา่จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่
บคุคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลอืกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

 

ขอ้ 24. ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งหนึ่งในสามของจ านวน
กรรมการที่มีอยู่ทัง้หมด ถา้จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัสว่น
หนึง่ในสาม 
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กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ใหใ้ชว้ิธีจบัสลากหรือตก
ลงกนัในคณะกรรมการวา่ผูใ้ดจะออก และปีตอ่ๆไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแนง่นานที่สดุเป็นผูอ้อกจากต าแหนง่ 

 

กรรมการซึง่พน้จากต าแหนง่ตามวาระในขอ้นีอ้าจไดร้บัเลอืกตัง้กลบัเขา้มาเป็นกรรมการใหมไ่ด ้
 

ขอ้ 32. หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท 
หรอืเขา้เป็นหุน้สว่นในหา้งหุน้สว่นสามญั หรอืเป็นหุน้สว่นไม่จ ากดัความรบัผิดในหา้งหุน้สว่นจ ากดั หรือเป็นกรรมการของ
บรษัิทเอกชน หรอืบรษัิทอื่นที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทไม่ว่าจะท า
เพื่อประโยชนต์นหรอืประโยชนผ์ูอ้ื่น เวน้แตจ่ะไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้ 
 

ขอ้ 37. บ าเหน็จกรรมการและคา่ตอบแทนใหส้ดุแลว้แตท่ี่ประชมุผูถื้อหุน้จะก าหนด 
 กรรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลกัษณะอื่นตามขอ้บงัคบัหรือตามที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณา ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวาง
เป็นหลกัเกณฑแ์ละจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรอืจะใหม้ีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลีย่นแปลงก็ไดแ้ละนอกจากนัน้ไห้
ไดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบของบรษัิท 

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานและลกูจา้งของบริษัท ซึ่งไดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการใน
อนัท่ีไดร้บัคา่ตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะที่เป็นพนกังาน หรอืลกูจา้งของบรษัิท 
  การจ่ายคา่ตอบแทนตามวรรคหนึง่และวรรคสองจะตอ้งไมข่ดัหรอืแยง้กบัการด ารงคณุสมบตัิของกรรมการที่เป็น
อิสระตามที่กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยจ์ะก าหนด 
 

การแต่งตั้งผู้สอบบัญช ี
ขอ้ 59. ใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้สามัญประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนทุกปี โดยจะแต่งตัง้

ผูส้อบบญัชีคนเดิมก็ได ้และผูส้อบบญัชีตอ้งไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรอืผูด้  ารงต าแหนง่หนา้ที่ใดๆ ของบรษัิท 
 

การจ่ายเงนิปันผล 
ขอ้ 57. หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่

หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล และบรษัิทจะตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไวเ้ป็นทนุส ารองไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละหา้ของก าไร
สทุธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบของทนุจด
ทะเบียน นอกจากเงินส ารองที่ไดร้ะบไุวแ้ลว้ คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ใหล้งมติเพื่อจดัสรรเงินไวเ้ป็นทนุ
ส ารองอยา่งอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อด าเนินกิจการของบรษัิทก็ได ้

เงินปันผลใหแ้บง่ตามจ านวนหุน้ หุน้ละเทา่กนั 
โดยมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้การจ่ายเงินปันผลบริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นในรูปของหุน้ปัน

ผล (Stock Dividend) โดยออกเป็นหุน้สามญัใหมใ่หแ้ก่ผูถื้อหุน้ ส  าหรบักรณีที่บรษัิทยงัจ าหนา่ยหุน้ไมค่รบตามจ านวนที่จด
ทะเบียนไว ้

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควร
พอท่ีจะท าเช่นนัน้ และรายงานใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

การจ่ายเงินปันผลใหก้ระท าภายในหนึ่งเดือนนบัแต่วนัที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้ หรือคณะกรรมการลงมติแลว้แต่กรณี
หรอืภายหลงัในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด ทัง้นี ้ใหแ้จง้เป็นหนงัสอืไปยงัผูถื้อหุน้กบัโฆษณาค าบอกกลา่วการจ่ายเงินปัน
ผลนัน้ในหนงัสอืพิมพ ์ภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัท่ีประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิหรอืคณะกรรมการลงมติแลว้แตก่รณี 
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เร่ืองอื่นๆ 
ขอ้ 5.  ในกรณีที่บริษัทตกลงเขา้ท ารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่เก่ียวกับการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่ง

สินทรพัยท์ี่ส  าคญัของบริษัทตามความหมายที่ก าหนดตามประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยที่ใชบ้งัคบักับการท า
รายการที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียนหรือการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยท์ี่ส  าคญัของบริษัทจดทะเบียนแลว้แต่
กรณี ใหบ้รษัิทปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามที่ประกาศดงักลา่วก าหนดไวใ้นเรือ่งนัน้ๆ ดว้ย 

ในกรณีที่บริษัทตกลงเขา้ท ารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่เก่ียวกับการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยท์ี่
ส  าคญัของบริษัท ตามความหมายที่ก าหนดตามประกาศตลาดหลกัทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ (mai)  ที่ใชบ้งัคบักบัการท ารายการที่
เก่ียวโยงกนัของบรษัิทจดทะเบียน หรือการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยท์ี่ส  าคญัของบริษัทจดทะเบียนแลว้แต่กรณี หาก
ประกาศดังกล่าวก าหนดใหบ้ริษัทในฐานะบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนตอ้งด าเนินการใดแลว้ ใหบ้ริษัทปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามที่ประกาศดงักลา่วก าหนดไวใ้นเรือ่งนัน้ๆ โดยอนโุลมดว้ย 
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เอกสารและหลกัฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ 
การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอืหุ้น 

 

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 
 

 กรณีบุคคลธรรมดา 
 (1)    กรณีผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
  ใหแ้สดงเอกสารที่ส่วนราชการออกใหท้ี่ยงัไม่หมดอายุ  เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน  บตัรประจ าตวั
ขา้ราชการ  ใบขบัขี่  หรอืหนงัสอืเดินทาง  และหากมีการเปลีย่นช่ือ – นามสกลุ ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย 
 

 (2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
(2.1) หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนงัสือนดัประชุม หรือสามารถ Download  ได้

จาก  www.uwc.co.thซึ่งมีใหเ้ลือก 3 แบบ (ให้ใช้แบบใดแบบหน่ึง)  ซึ่งไดก้รอกขอ้ความ
ถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

(2.2) ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้ ตามขอ้ (1)  และผูถื้อหุน้ไดล้งช่ือ รบัรอง
ส าเนาถกูตอ้ง 

(2.3) แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบั ขอ้ (1) 
 

กรณีนิติบุคคล 
 (1) กรณีผู้แทนของผู้ถอืหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

(1.1) แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบคุคลเช่นเดียวกบักรณี  บคุคลธรรมดา ขอ้ (1) 
(1.2) ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ซึ่งรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติ

บุคคล (กรรมการ)  และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมี
อ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้ 

 

(2) กรณีผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
(2.1) หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนงัสอืนดัประชมุ  หรอืสามารถ Download  ไดจ้าก  

www.uwc.co.thซึ่งมีใหเ้ลือก 3 แบบ (ให้ใช้แบบใดแบบหน่ึง)ซึ่งได้กรอกขอ้ความถูกตอ้ง
ครบถว้นและลงลายมือช่ือของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผูม้อบฉันทะ และผูร้บัมอบ
ฉนัทะ 

(2.2) ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ซึ่งรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติ
บคุคล (กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะ
มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้ 

(2.3) ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผูม้อบฉนัทะและลง
ช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

(2.4) แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ขอ้ (1) 
กรณีผู้ถอืหุน้ซ่ึงมิได้มีสัญชาตไิทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้ัส 
โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแล 

กรณีผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนังสือนัดประชุม  หรือสามารถ Download ได้จาก  

www.uwc.co.thซึ่งมีใหเ้ลือก 3 แบบ (ให้ใช้แบบใดแบบหน่ึง)ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย ล าดับที ่ 8 

http://www.uwc/
http://www.uwc/
http://www.uwc/
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และลงลายมือช่ือของผูม้อบฉันทะ และผูร้บัมอบฉนัทะผูม้อบฉันทะตอ้งลงนามโดยผูม้ีอ  านาจกระท า
การแทนคสัโตเดียน (Custodian) และหลกัฐานท่ีตอ้งแนบมาพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คือ 
(1.1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามใน

หนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
(1.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน 

(Custodian) 
(2) ผูร้บัมอบฉนัทะโปรดแสดงเอกสารที่สว่นราชการออกใหท้ี่ยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน   

บัตรประจ าตัวข้าราชการ  ใบขับขี่  หรือ หนังสือเดินทาง ของผู้ร ับมอบฉันทะต่อ เจ้าหน้าที่ เพื่อ
ลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ  

 
ในกรณีผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับ

ฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้ง  แบบ ก.  หรือ แบบ ข.  หรือ แบบ ค. แบบหน่ึงแบบใดก็ได้  
ส าหรับผู้ถอืหุ้นนอกจากน้ันจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข.  แบบหน่ึงแบบใดเท่าน้ัน 

 

2. วิธีการมอบฉันทะ 
 บรษัิทไดจ้ดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก.  และ  แบบ ข. ตามแบบที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้  กระทรวงพาณิชย ์
ก าหนดหรอืสามารถ Download  ไดจ้าก  www.uwc.co.th.  ซึง่มีใหเ้ลอืก 3  แบบ  ดงันี ้

 แบบ ก.  เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทั่วไป  ซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซอ้น 
 แบบ ข.  เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั 
 แบบ ค.  เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดียน(Custodian)  ใน

ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 
 

ผูถื้อหุน้ท่ีไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยด าเนินการดงันี  ้
(1) เลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่  เพียงแบบเดียวเท่าน้ัน 
(2) มอบฉนัทะใหบ้คุคลใดบคุคลหนึง่ตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้  หรอืเลอืกมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของ

บริษัทคนใดคนหนึ่ง  โดยใหร้ะบุช่ือพรอ้มรายละเอียดของบุคคลที่ผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะหรือกา
เครือ่งหมายหนา้ช่ือกรรมการอิสระ  ตามที่บรษัิทระบไุวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะโดยเลอืกเพียงท่านเดียวใหเ้ป็น
ผูร้บัมอบฉนัทะในการเขา้รว่มประชมุดงักลา่ว 

(3) ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท  ในหนงัสอืมอบฉนัทะ เพื่อใหถ้กูตอ้งและมีผลผกูพนัตามกฎหมาย 
 

   ทัง้นีผู้ถื้อหุน้ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้โดยมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการ
ลงคะแนนเสยีงไดแ้ละผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุน้ที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะ
เพียงบางสว่นนอ้ยกวา่จ านวนที่ตนถืออยูไ่ด ้

 

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
 บรษัิทจะเริม่รบัลงทะเบียนการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ก่อน 1  ชั่วโมง หรอืตัง้แตเ่วลา 13.00 นาฬิกา เป็นตน้ไปใน
วนัพธุที่ 29เมษายน 2563ณ บรษัิท เอือ้วิทยา จ ากดั (มหาชน)  เลขที่ 247ถนนรม่เกลา้  แขวงแสนแสบ  เขตมีนบรุ ี 
กรุงเทพมหานครตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุที่ไดแ้นบมาพรอ้มนี ้
 

4. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอืหุ้น 
 1. หลักเกณฑก์ารลงคะแนนเสียง 

http://www.uwc/
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  วาระทั่วไป 
(1) การออกเสยีงลงคะแนนแตล่ะวาระจะกระท าโดยเปิดเผยดว้ยวิธียกมือ โดยใหน้บัหนึ่งหุน้เป็นหนึ่ง

เสยีง ซึง่ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนเพียงอยา่งใด อย่างหนึ่ง  คือ เห็นดว้ย  
ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง  ไมส่ามารถแบง่การออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่น 

(2) ในกรณีมอบฉนัทะ  ผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนตามที่ผูม้อบฉนัทะระบไุวใ้นหนงัสือ
มอบฉันทะเท่านัน้  หากผูม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนไวใ้น
หนงัสือมอบฉันทะ  หรือระบไุวไ้ม่ชัดเจน  ผูร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนไดแ้ต่ไม่
สามารถแยกการออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่น คือ เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย  หรอืงดออกเสยีง 

 

วาระเลือกตั้งกรรมการ 
  ส าหรบัวาระการเลอืกตัง้กรรมการตามขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 17 ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการ
ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี ้

1. ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุน้ตอ่เสยีงหนึง่ 
2. ผูถื้อหุน้แตล่ะคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสยีงที่มีอยูท่ัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บคุคลคนเดียวหรอืหลายคน

เป็นกรรมการก็ได ้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด  ้
3. บคุคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้  ในกรณีที่บคุคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 
 

2. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนในแต่ละวาระ 
  ประธานที่ประชุมหรือผูด้  าเนินการประชุมจะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนใหท้ี่ประชุมรบัทราบ 
โดยมีแนวทางดงันี ้

(1) ประธานท่ีประชมุหรือผูด้  าเนินการประชุมจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
โดยจะมีการสอบถามความเห็นทีละครัง้จากที่ประชุมว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใด เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  หรืองด
ออกเสยีง 

(2) วิธีการนบัคะแนนเสยีงจะนบัเฉพาะกรณีที่ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะยกมือลงคะแนนเสยีงไมเ่ห็นดว้ยและ
งดออกเสียงเท่านัน้  จากนัน้จะน ามาหกัออกจากเสียงทัง้หมดที่เขา้รว่มประชุม  สว่นที่เหลือจะถือว่าเป็น
คะแนนเสยีงที่เห็นดว้ยในวาระนัน้ๆ  

 

3. มติของที่ประชุมผู้ถอืหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
    กรณีปกติ  ใหถื้อคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ถา้มี
คะแนนเสยีงเทา่กนั  ใหป้ระธานท่ีประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 
    กรณีดงัตอ่ไปนี ้ ใหถื้อคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่  3  ใน  4  ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทอื่นหรอืบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิท 
(ค) การท า  แกไ้ข  หรอืเลกิสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส าคญั 
(ง) การมอบหมายใหบ้คุคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบรษัิท 
(จ) การรวมกิจการกบับคุคลอื่น  โดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 
(ฉ) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิหรอืขอ้บงัคบั 
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(ช) การเพิ่มหรอืลดทนุของบรษัิทหรอืการออกหุน้กู ้
(ซ) การควบหรอืเลกิบรษัิท 
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นิยามกรรมการอิสระ 
 

 บรษัิท  เอือ้วิทยา จ ากดั (มหาชน)  ไดก้ าหนดนิยามกรรมการอิสระไว ้ ซึง่มีความเขม้งวดกวา่ขอ้ก าหนดขัน้ต ่าของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ โดยกรรมการอิสระเป็นบคุคลที่มีความเป็นอิสระและมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

1. ถือหุน้ไมเ่กินรอ้ยละ 0.5  ของจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทรว่ม  
ผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระ
รายนัน้ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน  ลกูจา้ง  พนกังาน  ที่ปรกึษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า  หรือผูม้ี
อ  านาจควบคมุของบรษัิท  บรษัิทใหญ่  บรษัิทยอ่ย  บรษัิทรว่ม  บรษัิทยอ่ยล าดบัเดียวกนั  ผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรือ
ของผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า2 ปีก่อนวนัที่
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ  ทั้งนี ้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็น
ขา้ราชการ  หรอืที่ปรกึษาของสว่นราชการซึง่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา  
มารดา คู่สมรส  พี่นอ้ง  และบตุร  รวมทัง้คู่สมรสของบุตร  ของผูบ้ริหาร  ผู้ ถือหุน้รายใหญ่  ผูม้ีอ  านาจควบคุม  
หรอืบคุคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิาร  หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย 

4. ไมม่ี  หรอืเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษัิท  บรษัิทใหญ่  บรษัิทย่อย  บริษัทรว่ม  ผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรือผูม้ี
อ  านาจควบคมุของบริษัท  ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน  รวมทัง้ไม่
เป็น หรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุ  ของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท  บริษัทใหญ่  
บริษัทย่อย  บริษัทรว่ม  ผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ  การเช่า  หรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์ รายการเก่ียวกับสินทรพัยห์รือบริการ  หรือการให ้ หรือรบัความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค า้ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนีส้ิน รวมถึง
พฤติการณอ์ื่นท านองเดียวกนั ซึง่เป็นผลใหบ้รษัิท หรอื คูส่ญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง  ตัง้แต่รอ้ย
ละ 3 ของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตัง้แต่ 25 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นีก้าร
ค านวณภาระหนีส้ินดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เก่ียวโยงกัน ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา
ภาระหนีด้ังกล่าว ใหน้บัรวมภาระหนีส้ินที่เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบุคคล
เดียวกนั 

5. ไม่เป็น  หรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  ผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรือผูม้ี
อ  านาจควบคมุของบริษัท  และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั  ผูม้ีอ  านาจควบคมุ  หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี  
ซึง่มีผูส้อบบญัชีของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท
สงักดัอยู ่ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า2 ปี ก่อนวนัที่ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ
อิสระ 

6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย  หรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึง่ไดร้บัคา่บรกิารเกินกวา่ 2 ลา้นบาทตอ่ปีจากบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรอืมีผูอ้  านาจควบคมุของบรษัิท และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั  ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้สว่นของผูใ้หบ้ริการ
ทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัที่ไดร้บัแต่งตัง้เป็น
กรรมการอิสระ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ล าดับที ่9 
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7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ขึน้  เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษัิท  ผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรือผูถื้อหุน้ซึ่ง
เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษัิท  หรอืบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุน้ส่วนที่มีนยัในห้างหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั
เงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษัิท หรือบรษัิทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษัิท 
 

ภายหลงัไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอิสระที่มีลกัษณะเป็นไปตาม ขอ้ 1 ถึง 9 แลว้  กรรมการอิสระอาจไดร้บั
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท  ใหต้ดัสนิใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยล าดบั
เดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective 
decision) ได ้
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ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชือ่ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุน้ 
 

 
 
 
 
 
 

ชื่อ – สกุล รอ้ยต ารวจโทศิวะรกัษ์    พินิจารมณ ์
อายุ (ปี) 71 
ที่อยู ่ 247  ถนนรม่เกลา้  แขวงแสนแสบ  เขตมีนบรุ ี กรุงเทพมหานคร  10510 
ด ารงต าแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
คุณวุฒทิางการศึกษา - Master of Arts in Public Administration, Minnesota State University, U.S.A. 

- ปรญิญาตร ีสงัคมศาสตร ์(รฐัศาสตร)์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
- 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 

ประวัติการท างาน 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 

สัดส่วนการถอืหุน้ -ไมม่ี- 
ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 
10 ปีที่ผ่านมา 

-ไมม่ี- 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร 

-ไมม่ี- 

วาระที่มีส่วนไดเ้สียในการประชุมผู้
ถอืหุ้นในคร้ังนี ้

ไมม่ีสว่นไดเ้สยีพิเศษที่แตกตา่งจากกรรมการคนอื่นๆ นอกเหนือจากคา่เบีย้ประชมุที่
จดัสรรใหก้รรมการทกุคนตามเกณฑป์กติ 
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การเข้าร่วมประชุม 
ในรอบปีที่ผ่านมา 

- คณะกรรมการบรษัิท        8/8   ครัง้ 
- คณะกรรมการตรวจสอบ 12/12 ครัง้ 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทยอ่ย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบัน
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า -ไมม่ี- 
2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เชน่ ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย) -ไมม่ี- 
3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส  าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ -ไมม่ี- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

67 
 

 
 
  
 
 

ชื่อ – สกุล นายเพยีรชยั  ถาวรรตัน ์
อายุ (ปี) 63 
ที่อยู ่ 247  ถนนรม่เกลา้  แขวงแสนแสบ  เขตมีนบรุ ี กรุงเทพมหานคร  10510 
ด ารงต าแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ  และกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน 
คุณวุฒทิางการศึกษา - ปรญิญาเอก รฐัประศาสนศาสตรด์ษุฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรุี 

    (Doctor Candidate) 
- ปรญิญาโท  รฐัประศาสนศาสตรม์หาบณัฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรุี 
- ปรญิญาตร ี คณะวิทยาศาสตรบ์ณัฑิต มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรว์ิโรฒ
ประสานมิตร 

การอบรม 
หลักสูตรกรรมการ 

- Director  Certification  Program (DCP 198)   
- Role of the Chairman Program (RCP 36/2015) 
- Ethical Leadership Program (ELP 8/2560) 

ประวัติการท างาน ปี 2560-ปัจจบุนั ประธานกรรมการบจก. ไทยไพรเวทโพสต ์
ปี 2550-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บ.พีซีทีเอเชียประกนัภยั จ ากดั สปป.ลาว 
ปี 2547- ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจก.ไวนเ์ลคเจน้ท ์
ปี 2540-ปัจจบุนัประธานกรรมการบจก. พีซีทีบี 
ปี 2540-ปัจจบุนัประธานกรรมการบจก. พีซีทีแอล 

สัดส่วนการถอืหุน้ -ไมม่ี- 
ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่
ผ่านมา 

-ไมม่ี- 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร 

-ไมม่ี- 

วาระที่มีส่วนไดเ้สียในการประชุมผู้ถอืหุ้น
ในคร้ังนี ้

ไม่มีสว่นไดเ้สียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ นอกเหนือจากค่าเบีย้
ประชมุที่จดัสรรใหก้รรมการทกุคนตามเกณฑป์กติ 

การเข้าร่วมประชุม 
ในรอบปีที่ผ่านมา 

- คณะกรรมการบรษัิท        8/8   ครัง้ 
- คณะกรรมการตรวจสอบ   11/12 ครัง้ 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทยอ่ย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบัน
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือน  
ประจ า 

 -ไมม่-ี 

2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เชน่ ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย) -ไมม่ี- 
3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส  าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ -ไมม่ี- 
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ชื่อ – สกุล ดร.นที     นาคธนสกุาญจน ์
อายุ (ปี) 56 
ที่อยู ่ 247  ถนนรม่เกลา้  แขวงแสนแสบ  เขตมีนบรุ ี กรุงเทพมหานคร 10510 
ด ารงต าแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
คุณวุฒทิางการศึกษา - ปรญิญาเอก บรหิารธุรกิจดษุฎีบณัฑิต (การเงิน) โครงการปรญิญาเอกรว่ม   

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั และสถาบนับณัฑิตพฒั
นบรหิารศาสตร ์
- ปรญิญาโทบรหิารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- ปรญิญาตร ีนิติศาสตร ์ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
- ปรญิญาตร ีวิศวกรรมศาสตร(์ไฟฟา้) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ Directors Accreditation Program  (DAP)  รุน่ 134/2017 

ประวัติการท างาน ปั จ จุ บั น อ า จ า ร ย์ วิ ท ย า ลั ย น า น า ช า ติ  ส า ข า น วั ต ก ร ร ม ดิ จิ ตั ล
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

สัดส่วนการถอืหุน้ 14,000,000 หุน้ (คิดเป็น 0.11 %) 
ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 
10 ปีที่ผ่านมา 

-ไมม่ี- 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร 

-ไมม่ี- 

วาระที่มีส่วนไดเ้สียในการประชุมผู้
ถอืหุ้นในคร้ังนี ้

ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ นอกเหนือจากค่าเบีย้
ประชมุที่จดัสรรใหก้รรมการทกุคนตามเกณฑป์กติ 

การเข้าร่วมประชุม 
ในรอบปีที่ผ่านมา 

- คณะกรรมการบรษัิท        8/8  ครัง้ 
- คณะกรรมการตรวจสอบ  12/12 ครัง้ 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทยอ่ย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ใน
ปัจจุบันในชว่ง 2 ปีที่ผ่านมา 
1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือน
ประจ า 

              -ไมม่ี- 

2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เชน่ ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย)               -ไมม่ี- 
3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส  าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็น
อิสระ 

                 -ไมม่-ี 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย ล าดับที่ 10 

บริษัท เอื้อวิทยา จ ากัด (มหาชน) 
สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

Scan QR Code เพื่อเปิดแผนท่ี 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ก. 
(แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบทีง่่ายไม่ซับซ้อน) 

 
เขียนท่ี............................................................................... 

 วนัท่ี ............. เดือน .............................. พ.ศ. .................. 
ขา้พเจา้...............................................................................................................  สญัชาติ.............................. 

อยูบ่า้นเลขท่ี..................................................ถนน........................................ต  าบล/แขวง................................................ 
อ าเภอ/เขต................................................................. จงัหวดั......................................... รหสัไปรษณีย.์.......................... 
 เป็นผูถื้อหุน้ของ   บริษัท  เอื้อวทิยา  จ ากดั  (มหาชน) 
โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม ....................................... หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..............................เสียง 
  หุน้สามญั......................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..............................เสียง 
 ขอมอบฉนัทะให ้
 (1).....................................................................................................................................อาย.ุ..................... ปี 
 อยูบ่า้นเลขท่ี..................................................ถนน.................................................ต าบลแขวง........................................ 
อ าเภอ/เขต........................................................ จงัหวดั............................................ รหสัไปรษณีย.์......................  หรือ 
 (2).....................................................................................................................................อาย.ุ..................... ปี 
 อยูบ่า้นเลขท่ี..................................................ถนน.................................................ต าบลแขวง........................................ 
อ าเภอ/เขต........................................................ จงัหวดั............................................ รหสัไปรษณีย.์......................  หรือ 
 (3).....................................................................................................................................อาย.ุ..................... ปี 
 อยูบ่า้นเลขท่ี..................................................ถนน.................................................ต าบลแขวง........................................ 
อ าเภอ/เขต........................................................... จงัหวดั................................................... รหสัไปรษณีย.์......................   
 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564  ในวนัพฤหสับดีท่ี 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.ณบริษทั เอ้ือวิทยา จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 247 ถนนร่มเกลา้  แขวงแสนแสบ  เขตมีนบุรี   กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย    
 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น  ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 
 ลงช่ือ…………………...........................................………..………………………………ผูม้อบฉนัทะ 
        (……...………………………………………………………………………….……………..) 
 ลงช่ือ…………………...........................................………..………………………………ผูรั้บมอบฉนัทะ 
        (……...………………………………………………………………………….……………..) 
 ลงช่ือ…………………...........................................………..………………………………ผูรั้บมอบฉนัทะ 
            (……...………………………………………………………………………….……………..) 
 ลงช่ือ…………………...........................................………..………………………………ผูรั้บมอบฉนัทะ 
            (……...………………………………………………………………………….……………..) 
หมายเหต ุ ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
 

 
อากรแสตมป์ 

20 บาท 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ล าดับที1่1 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข. 

 (แบบทีก่ าหนดรายการต่างๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอยีดชัดเจนตายตวั) 

 

เขียนท่ี............................................................................... 
 วนัท่ี ............. เดือน .............................. พ.ศ. .................. 

 (1)  ขา้พเจา้.................................................................................................  สญัชาติ..................................... 
อยูบ่า้นเลขท่ี..................................................ถนน.................................................ต าบล/แขวง........................................ 
อ าเภอ/เขต............................................................ จงัหวดั............................................ รหัสไปรษณีย.์............................ 
 (2)  เป็นผูถื้อหุน้ของ  บริษัท  เอื้อวทิยา จ ากดั  (มหาชน) 
โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม ................................... หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.........................เสียง 
  หุน้สามญั..................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.........................เสียง 
 (3)  ขอมอบฉนัทะให ้
  1. ช่ือ...................................................................................................................... อาย ุ....................................ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี.............................................................ถนน..............................................ต าบลแขวง................................. 
อ าเภอ/เขต.............................................................. จงัหวดั......................................... รหสัไปรษณีย.์...................  หรือ 
2. ช่ือ...................................................................................................................... อาย ุ....................................ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี.............................................................ถนน..............................................ต าบลแขวง................................. 
อ าเภอ/เขต.............................................................. จงัหวดั......................................... รหสัไปรษณีย.์...................  หรือ 
3. ช่ือ...................................................................................................................... อาย ุ....................................ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี.............................................................ถนน..............................................ต  าบลแขวง................................. 
อ าเภอ/เขต.............................................................. จงัหวดั......................................... รหสัไปรษณีย.์...................  หรือ 
4. ร้อยต ารวจโทศิวะรักษ ์ พินิจารมณ์  (กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ)   อาย ุ71 ปี  สัญชาติไทย  
เลขท่ี 247  ถนนร่มเกลา้  แขวงแสนแสบ  เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร  10510  หรือ 
5. นายเพียรชยั  ถาวรรัตน์   (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)  อายุ 63 ปี  สัญชาติไทย เลขท่ี 247  ถนนร่ม
เกลา้  แขวงแสนแสบ  เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร  10510 หรือ 
6. ดร.นที  นาคธนสุกาญจน์ (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) อายุ 56 ปี สัญชาติไทยเลขท่ี 247  ถนนร่ม
เกลา้  แขวงแสนแสบ  เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร  10510  
      คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุม
สามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564  ในวนัพฤหัสบดีท่ี 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ บริษทั เอ้ือวิทยา จ ากัด (มหาชน)    
เลขท่ี 247  ถนนร่มเกลา้  แขวงแสนแสบ  เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานครหรือจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 

วาระที ่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2563  
เม่ือวนัที ่20 สิงหาคม 2563 

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

     เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 
อากรแสตมป์ 

20 บาท 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย ล าดับที ่ 12 
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วาระที ่ 2 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563  
 และรับทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2563 

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

     เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
วาระที ่3  พจิารณาอนุมตังิดจดัสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 และ 

งดจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2563 
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

     เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
วาระที ่4 พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2564 

  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

     เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

1.นายธีระชยั ลีนะบรรจง 
     เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

2.นายเพียรชยั  ถาวรรัตน์ 
     เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 3. ดร.นที  นาคธนสุกาญจน ์   
     เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

     เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
วาระที ่6 พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2564 

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

     เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
วาระที ่ 7 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ  ข้อ 4 

เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

     เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
วาระที ่ 8 พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุ้นสามญัทีอ่อกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิ (Right Offering)   

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
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     เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
วาระที ่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท คร้ังที่ 3 (UWC-W3) 

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัททีจ่องซ้ือและช าระค่าหุ้นสามญัเพิม่ทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น 
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

     เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
วาระที ่ 10 พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ านาจทัว่ไป(General Mandate) 

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

     เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
วาระที ่ 11 พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ข้อ 4 

เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

     เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
วาระที ่ 12 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวนไม่เกนิ 30,273,809,524 หุ้น 

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

     เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
วาระที ่ 13 พจิารณาอนุมตัเิปลีย่นแปลงช่ือบริษัท เปลีย่นแปลงช่ือย่อหลกัทรัพย์เปลีย่นแปลงตราสัญลกัษณ์ (Logo) ตรา

ประทบัของบริษัท และแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นช่ือบริษัทฯ 
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

     เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
วาระที ่ 14 พจิารณาอนุมตัแิก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคบั ข้อ 1 (ช่ีอบริษัท), ข้อ 2 (ค าจ ากดัความ) และข้อ 66 (ตราของบริษัท) 

เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงช่ือและตราประทบัของบริษทัฯ 
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

     เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
วาระที ่ 15 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

     เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือวา่
การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
 (6)  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือ
ในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไข
เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ
ตามท่ีเห็นสมควร 
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 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้
ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 

ลงช่ือ................................................................................................................ ผูม้อบฉนัทะ 
                        (..........................................................................................................................) 
 
ลงช่ือ.......................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ ลงช่ือ.......................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
      (......................................................)               (.........................................................) 
 
ลงช่ือ.......................................................ผูรั้บมอบฉันทะ ลงช่ือ.......................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
      (.......................................................)                                     (ร้อยต ารวจโทศิวะรักษ ์  พินิจารมณ์) 
 
ลงช่ือ.......................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ ลงช่ือ.......................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
       (..นายเพียรชยั          ถาวรรัตน์..)                                 (...ดร.นที   นาคธนสุกาญจน์..........) 
 
หมายเหต ุ

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะตอ้งพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้

ในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข.  ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข. 

 

 การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั เอ้ือวทิยา จ ากดั (มหาชน)ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 
2564  ในวนัพฤหสับดีท่ี 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ บริษทั เอ้ือวทิยา จ ากดั (มหาชน)เลขท่ี 247  ถนนร่มเกลา้  แขวง
แสนแสบ  เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
วาระท่ี  .................................  เร่ือง  ....................................................................................... 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
วาระท่ี  .................................  เร่ือง  ....................................................................................... 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
วาระท่ี  .................................  เร่ือง  ....................................................................................... 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
วาระท่ี  .................................  เร่ือง  ....................................................................................... 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
วาระท่ี  .................................  เร่ือง  ....................................................................................... 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
วาระท่ี  .................................  เร่ือง  เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
 ช่ือกรรมการ...................................................................................................................... 
    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ...................................................................................................................... 
    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ...................................................................................................................... 
    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ...................................................................................................................... 
    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
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แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปีแบบรูปเล่ม 

 
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 
 
 บริษทั เอ้ือวิทยา จ ากดั (มหาชน) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีความประสงคท่ี์จะขอรับรายงาน
ประจ าปี 2563 ของบริษทัท่ีเป็นแบบรูปเล่ม  ขอให้ท่านผูถื้อหุ้นกรุณาแจง้ความจ านงโดยกรอกขอ้มูลดา้นล่าง และส่ง Fax 
ตอบรับกลบัมายงับริษทัท่ีหมายเลข  02-543-9029 หรือ ส่ง e-mail  มาท่ี thanyaporn@uwc.co.thเพ่ือบริษทัจะไดจ้ัดส่ง
รายงานประจ าปี 2563 มายงัท่านต่อไป 
 
 
ช่ือ – นามสกลุ ผูถื้อหุน้ (ตวับรรจง) 
 

 

ท่ีอยู ่
 
 
 
 

 

ช่ือผูท่ี้สามารถติดต่อไดส้ะดวก 
 

 

โทรศพัท ์
 

 

โทรสาร 
 

 

E-mail address 
 

 

 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ล าดับที่ 13 
 




