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มาตราการจัดการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในประเทศไทย ซ่ึงมีจ านวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดดังกล่าว ในการประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอถือโอกาสน้ีขอ
ความร่วมมือและซักซ้อมความเข้าใจมายัง     ผู้ถือหุ้น ดังต่อไปน้ี 

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาส
เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จากความแออัดของผู้ถือหุ้นในวันประชุม ซ่ึงมิอาจคาดเดาได้และ
เพื่อสุขอนามัยของตัวท่านเอง บริษัทขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทน
การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

2. ขอแจ้งช่องทางการส่งค าถามล่วงหน้า 
ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค าถามเป็นลายลักษณ์อักษรท่ีเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้ามายัง อีเมล์ 
thanyaporn@uwc.co.th ซ่ึงบริษัทจะบันทึกค าถามและค าตอบไว้ในรายงานการประชุม และเผยแพร่รายงาน
การประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท 

3. กรณีผู้ถือหุ้นท่ีมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
บริษัทขอให้ท่านผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามแนวทางการด าเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ของบริษัท
อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดังน้ี 
3.1 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะต้องกรอกแบบสอบถามเพื่อคัดกรองโรคไวรัส COVID-19 ก่อนการเข้าร่วม

ประชุม ในกรณีท่ีท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่านอาจถือเป็นความผิดตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

3.2 การเข้าอาคารสถานท่ีจัดประชุมจะมีระบบคัดกรอง และเป็นขั้นตอนท่ีใช้เวลา           ซ่ึงอาจจะไม่
สามารถอ านวยความสะดวกเหมือนการจัดประชุมในปีก่อน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ
ฉันทะจากผู้ถือหุ้น ท่ีมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ท่ีไม่ผ่านการคัดกรองเข้าอาคารสถานท่ี
จัดประชุม 

3.3 บริษัทของดการจัดบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มใดๆ ในบริเวณพื้นท่ีจัดประชุม โดยจะมีเฉพาะน้ าดื่ม
บรรจุขวดจัดให้ในห้องประชุมเท่าน้ัน 

3.4 ปีน้ีจะมีการด าเนินการประชุมท่ีกระชับท่ีสุด และเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมท่ีก าหนดไว้อย่างถูก
กฎหมาย จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น คือ 
(1) การต่อแถวบริเวณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่าง 1 เมตร ซ่ึง

อาจจะท าให้เกิดความไม่สะดวก 
(2) ผู้ท่ีผ่านการคัดกรองต้องติดสติ๊กเกอร์และใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาท่ีเข้าร่วมประชุม 
(3) ท่ีประชุมจะรับเฉพาะค าถามเป็นลายลักษณ์อักษรของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น โดย

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สามารถส่งค าถามให้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมมายังอีเมล์ 
thanyaporn@uwc.co.th เจ้าหน้าท่ีส่วนก ากับดูแลกิจการของบริษัท หรือมอบให้เจ้าหน้าท่ีบริษัท
ในท่ีประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทจะจัดค าตอบและเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทก่อนวันประชุม
หรือภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม 

(4) หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงไป หรือมีข้อก าหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติม บริษัทจะแจ้ง
ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น www.uwc.co.th หัวข้อนักลงทุน
สัมพันธ์ ->การประชุมผู้ถือหุ้น 
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วันท่ี 31 มีนาคม 2563 
 

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
บริษัท  เอ้ือวิทยา  จ ากัด  (มหาชน) 

 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี  2563 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.   ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2562 

2. รายงานประจ าปี 2562  ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งประกอบด้วยรายงาน 
ประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท งบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2562 

3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบ
ก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

4. แบบรายงานเพิม่ทุน (F53-4) 
5. นิยามของ “กรรมการอิสระ” 
6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอช่ือให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
7. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
8. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม  วิธีการมอบฉันทะการ

ลงทะเบียน  และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 
9. แผนที่สถานท่ีจัดการประชุมสามัญถือหุ้น 
10. หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ก.  (แบบท่ัวไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 
11. หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข.  (แบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน

ตายตัว)    
12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปีแบบรูปเล่ม 

 

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอื้อวิทยา จ ากัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ใน
วันพุธท่ี 29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ  บริษัท เอื้อวิทยา จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 247 ถนนร่มเกล้า แขวง
แสนแสบ  เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของ
คณะกรรมการ ดังต่อไปนี้ 
 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
เมื่อวันที่ 29 เมษายน  2562 

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562  ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 
เมษายน 2562 โดยได้จัดท ารายงานการประชุมและจัดส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ภายใน 14  วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ
บริษัท www.uwc.co.th แล้ว 

http://www.uwc.co.th/


 

5 
 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562  ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึก
รายงานไว้อย่างถูกต้องให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว โดยบริษัท
ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ในเว็บไซต์ของบริษัทอีก ครั้งหนึ่ง
แล้วพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น  โดยมีรายละเอียดตามส าเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1  

 

วาระที่  2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2562 

(การลงมติ : ไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ
ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2562 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการ
ด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและการ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 รายงานประจ าปี
หัวข้อ ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 

วาระที่  3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจ าปี 2562 ณ วันที่ 31  ธันวาคม  2562 

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด ซึ่งก าหนดให้
บริษัทต้องจัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของ
บริษัทท่ีผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  และเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท   เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบ
การเงินประจ าปี 2562  สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรบัรอง
จากผู้สอบบัญชีของส านักงาน บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โทมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด  และได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน
ของบริษัท ในปี 2562  ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
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    ข้อมูลงบการเงินรวมเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท 
 

(หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ ปี 2562 
ปี2561 

(ปรับปรุง) 
เพ่ิมขึ้น 
(ลดลง) 

ร้อยละ 

สินทรัพย์รวม 2,300.35 2,941.88 (641.53) (21.81) 
หนี้สินรวม 1,825.66 1,640.87 184.79 11.26 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 474.69 1,301.01 (826.32) (63.51) 
รายได้จากงานโครงการ           644.63 1,026.59 (381.96) (37.21) 
รายได้จากการขายสินค้า 8.26 18.38 (10.12) (55.06) 
รายได้จากการขายกระแสไฟฟ้า 459.62 422.87 36.75 (8.69) 
รวมรายได้ 1,123.28 1,512.27 (388.99) (25.72) 

รวมค่าใช้จ่าย 1,945.70 2,110.30 (164.60) (7.80) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (822.42) (598.03) (224.39) 35.72 

ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของบริษัท (805.41) (564.60) (240.81) 42.65 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นส่วนที่ เป็นของ
บริษัท (บาท) 

(0.0609) (0.0429) (0.02) 41.96 

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจ าปี 2562  ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น
พร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ ตามสิ่งที่มาด้วยล าดับที่ 2 

 

วาระที่  4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและงดจ่ายเงินปันผล 

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ
ก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลหากการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ  อย่างไรก็ตามบริษัทอาจ
ก าหนดให้มีการจ่ายปันผลในอัตราน้อยกว่าอัตราที่ก าหนดข้างต้นได้  หากบริษัทมีความจ าเป็นที่
จะต้องน าเงินก าไรสุทธิจ านวนดังกล่าวไปใช้เพื่อขยายการด าเนินงานของบริษัท 
 

ทั้งนี้ในปี 2562  งบการเงินของบริษัทมีผลการด าเนินงานขาดทุนสุทธิเป็นจ านวนเงิน 1,143.55 
ล้านบาท  ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนองดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน 
ประจ าปี 2562  ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2562 ถึง วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 

และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535และข้อบังคับของบริษัท 
ข้อ 57 ก าหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 
5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  ดังนั้น  เห็นควรจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายใน 
อัตราร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี แต่เนื่องจากขาดทุนจึงไม่มีการจัดสรรทุนส ารองตาม
กฏหมาย 
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงด
จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562  ส าหรับผลการด าเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2562 เนื่องจากขาดทุนจึงไม่มีการจัดสรรทุนส ารองตามกฏหมาย 
 

วาระที่  5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 
สรุปใจความ ส าคัญว่า ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง  ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 
1 ใน 3  ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง 3 ส่วนไม่ได้  ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับ 1 
ใน 3  กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลอืกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้ ในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563  มีกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ  จ านวน  3  คน คือ 

1. นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง กรรมการบริษัท 
2. ร้อยต ารวจโทศิวะรักษ ์ พินิจจารมณ์ กรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ 
3. นายสุรพงศ์  แซ่ย่อง  กรรมการบริษัท 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
เลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามตามวาระทั้ง 3 ท่าน  ให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
อีกวาระหนึ่ง  โดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือ ได้หารือกันอย่าง
กว้างขวาง เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอซึ่งได้พิจารณาจาก
คุณสมบัติเป็นรายบุคคลของผู้ที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอยู่เดิม โดยผ่านการกลั่นกรองของ
คณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท  เป็นบุคคลที่
มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้มีพื้นฐานความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้น า 
วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติท่ีดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานใน
ฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะแนวนโยบายแก่บริษัท รวมทั้ง
เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ ข้อมูลของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้ง
กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 
 

ในการนี้  ร้อยต ารวจโทศิวะรักษ์  พินิจจารมณ์ กรรมการอิสระรายเดิม และได้รับการเสนอช่ือให้
ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกหนึ่งวาระนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการ
อิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้น า
ความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนิน
กิจการของบริษัท ซึ่งปัจจุบันด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 10 ปีรวมเสนอที่แต่งตั้งครั้งน้ีเป็น 13 ปี 
 

อนึ่ง ในการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการนั้น บริษัทมิได้เปิดโอกาสให้       
ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา 
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วาระที่ 6           พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน) 

วัตถุประสงค์และเหตุผลตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37.  สรุปใจความส าคัญว่า กรรมการของ
บริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล  เบี้ยประชุม  บ าเหน็จ  โบนัส   หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งในปี 
2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนเงิน 2,300,000 
บาท โดยก าหนดจ่ายเป็นรายครั้ง ส าหรับปี 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็น
จ านวนเงินท้ังสิ้น 1,530,000.- บาททั้งนี้ บริษัทสรุปจ านวนเงินท่ีจ่ายให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคล
ไว้ในรายงานประจ าปี 2562 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 ในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ้น
และการจัดการ เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 

รายละเอียด 
ปี 2563 
(บาท) 

(น าเสนอ) 

ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

วงเงินท่ีขออนุมัติ 1,900,000.- 2,300,000.- 2,300,000.- 
จ านวนเงินท่ีจ่ายจริงเป็น 
ค่าเบี้ยประชุมทั้งหมด 

 1,530,000.- 1,650,000.- 

ผลประโยชน์อ่ืนใด -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 
 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563  ตามที่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เสนอ  ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 
ประจ าปี  2563  เป็นจ านวนเงิน 1,900,000.-บาท   ตามสัดส่วนกรรมการที่ลดลง ทั้งนี้ไม่รวมถึง
ค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท  ซึ่ง
ก าหนดการจ่ายเป็นรายครั้ง  โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และ
เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน  และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสม
ของจ านวนคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดการดังนี้  
1. ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน คือ ค่าเบี้ยประชุม 

(1)  คณะกรรมการบริษัท(ทุกคราวท่ีเข้าร่วมประชุม) 

 ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท ครั้งละ 25,000.-บาททั้งนี้ส าหรับประธาน
กรรมการบริษัทท่ีได้รับเงินเดือนประจ าของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัท   
ในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 20,000.-บาทแทน 

 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้ส าหรับกรรมการบริษัท
ท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจ าของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครอืจะ
ได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน 

(2)  คณะกรรมการตรวจสอบ(ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 

 เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 25,000.-บาท 
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 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบครั้งละ 15,000.-บาท  
(3)  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)  

 เบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 25,000.-บาท
ทั้งนี้ส าหรับประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้รับเงินเดือน
ประจ าของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมใน
การเข้าร่วมประชุมครั้งละ 20,000.-บาทแทน 

 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้
ส าหรับกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจ าของ
บริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้า
ร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน 

(4)  คณะกรรมการบริหาร(ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 

 ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหาร ครั้งละ 15,000.-บาททั้งนี้ส าหรับประธาน
กรรมการบริหารที่ได้รับเงินเดือนประจ าของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัท   
ในเครือ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม 

 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร ครั้งละ 10,000.-บาท ทั้งนี้ส าหรับกรรมการบริหาร
ท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจ าของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ  
จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม 

 

2. ค่าตอบแทนอ่ืน หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ 
บริษัทไม่มีนโนบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงาน
ซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ  ไม่มีการให้หุ้น  หุ้นกู้  หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่กรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัท 

 

วาระที่  7           พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2563 

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  ตามมาตรา 120  แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535  
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี   แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของ
บริษัททุกปี  ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้  และข้อบังคับของบริษัท 
ข้อ 59 ก าหนดว่า  ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่
ใดๆ ของบริษัท  นอกจากน้ี ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนได้ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียน
ต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าท่ีสอบทานหรือตรวจสอบ
และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดย
สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดส านักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ 
อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบ
บัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2562 คือ 
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1. ดร. สุวัจชัย เมฆะอ านวยชัย   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6638 และ/หรือ 
2. นายชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4301 และ/หรือ 
3. ดร. เกียรตินิยม  คุณติสุข      ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4800 และ/หรือ 
4. นายวัลลภ   วิไลวรวิทย์     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6797 

 แห่งส านักงานบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โทมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด  ("Deloitte")   
 

ทั้งนี้ ส าหรับปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของส านักงานสอบ
บัญชีแห่งใหม่ซึ่งอยู่ในรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามการพิจารณาอย่างรอบคอบของคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึง
เห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563 แห่งส านักงานบริษัท เอส พี ออดิท จ ากัด (“SP 
Audit”) ดังนี ้

1. นางสาวซูซาน   เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4036 และ/หรือ 
2. นายสุชาติ   พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4475 และ/หรือ 
3. นางสาวช่ืนตา   ชมเมิน  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7570 และ/หรือ 
4. นางสาววันดี   เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 8210 และ/หรือ 
5. นายเกียรติศักดิ์  วานิชย์หานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 9922 
ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็น

อิสระและมีและข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และปฏิบัติหน้าท่ีได้เป็นอย่างดีตลอดมา และพิจารณาเห็นควรอนุมัติค่าตอบแทน ดังนี้ 

 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  ซึ่ง
ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปีและ
โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร
เสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง 
1. นางสาวซูซาน   เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4036 และ/หรือ 
2. นายสุชาติ   พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4475 และ/หรือ 
3. นางสาวช่ืนตา   ชมเมิน  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7570 และ/หรือ 
4. นางสาววันดี   เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 8210 และ/หรือ 
5. นายเกียรติศักดิ์  วานิชย์หานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 9922 

 
รายละเอียด 

จ านวนเงิน 
ค่าสอบบัญชี  

ปี 2563 (บาท) 

จ านวนเงิน 
ค่าสอบบัญชี  

ปี 2562 (บาท) 
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1 750,000.- 255,000.- 

ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 2 750,000.- 255,000.- 
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 3 750,000.- 255,000.- 

ค่าสอบบัญชีประจ าปี 750,000.- 1,035,000.- 
รวมท้ังสิ้น 1,500,000.- 1,800,000.- 
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แห่งส านักงาน บริษัท เอส พี ออดิท จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 และอนุมัติค่าสอบบัญชี
ประจ าปี 2563  เป็นจ านวนเงิน 1,500,000.-บาท โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และ
บริษัทย่อยจะเป็นผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในนาม ส านักงาน บริษัท 
เอส พี ออดิท จ ากัด เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดท างบการเงินจะสามารถด าเนินการตรวจสอบ
ได้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา  
 

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายช่ือที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท/ บริษัท
ย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็น
อิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และนอกจากนี้ยังเป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 6 แห่งของบริษัท ซึ่งมีค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2563 รวม 6 แห่ง จ านวน 
3,070,000.-บาท  (ปี 2562 จ านวน 4,250,000.-บาท) ค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการ
ให้บริการสอบบัญชีเท่าน้ัน ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี  และในอนาคตไม่มี
การจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น อันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จ 
 

อน่ึง ถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นผู้สอบบัญชีและสังกัดส านักงานเดียวกัน
ก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าผู้สอบบัญชีจะสามารถจัดท างบ
การเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้ทันตามก าหนดเวลา เนื่องจากผู้สอบบัญชีจะมีการนัดประชุม
ร่วมกับผู้บริหารเพื่อวางแผนการตรวจสอบอย่างเป็นระบบและก าหนดระยะเวลาในการตรวจสอบ
เป็นการล่วงหน้า 

 

วาระที่  8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.  
  ของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  บริษัทต้องด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน ให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะสามารถเพิ่มทุนของ
บริษัทได้  ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด         
ที่ก าหนดให้บริษัทต้องท าการลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีการยกเลิกหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้
ออกจ าหน่าย จ านวน 5,908,671,250 หุ้ น เพื่อให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทมีจ านวนเท่ากับทุน
ช าระแล้วของบริษัทท่ีจ านวน 1,316,252,588 บาท ก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุน
จดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 1,907,119,713 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
ใหม่จ านวน 1,316,252,588 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จ าหน่าย จ านวน 5,908,671,250 
หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท  ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพื่อส ารองไว้ในการใช้สิทธิของผู้ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (UWC-W2)  ปัจจุบันหมดอายุและครบก าหนดแล้ว และแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดย
ให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้ 
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“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน
จ านวน 

1,316,252,588 บาท (หนึ่งพันสามร้อยสิบหกร้านสอง
แสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยแปด
สิบแปดบาท) 

 แบ่งออกเป็น 13,162,525,880 หุ้น (หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบ
สองล้านห้าแสนสองหมื่นห้าพัน
แปดร้อยแปดสิบหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ 0.10  บาท (สิบสตางค์) 
 โดยแบ่งออกเป็น    
 หุ้นสามญั 13,162,525,880 หุ้น (หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบ

สองล้านห้าแสนสองหมื่นห้าพัน
แปดร้อยแปดสิบหุ้น) 

 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)” 
 

วาระที่  9 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป  
  (General Mandate) และแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท  
  เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  สืบเนื่องจากปัจจุบัน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ปรับปรุง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียนให้รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) โดยบริษัทจดทะเบียนสามารถขอมติจ านวนหุ้นเพิ่มทุนและประเภทการ
จัดสรรจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าและให้อ านาจคณะกรรมการบริษัทก าหนดวัตถุประสงค์ 
การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามความเหมาะสม ซึ่งการเพิ่มทุนดังกล่าวจะเพิ่มความคล่องตัวใน
การระดมทุน และเป็นการบริหารโครงสร้างทุนให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด อันเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ทางธุรกิจ ควบคู่การยึดหลักปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นด้วย  
ความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อเป็นการเตรียมเงินทุนให้พร้อมส าหรับการขยายธุรกิจ
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจ านวน 
1,316,252,588 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,711,128,364.40 บาท โดยการออกหุ้น
สามัญจ านวน 3,948,757,764 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รายละเอียดรายงานการเพิ่ม
ทุน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5  และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจด
ทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้
ข้อความใหม่ ดังนี้ 
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“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน
จ านวน 

1,711,128,364.40 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบเอ็ดล้าน
หนึ่ งแสนสองหมื่นแปดพัน
สามร้อยหกสิบสี่บาทสี่ สิบ
สตางค)์ 

 แบ่งออกเป็น 17,111,283,644 หุ้น (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสิบ
เอ็ดล้านสองแสนแปดหมื่น
สามพันหกร้อยสี่สิบสี่หุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ 0.10  บาท (สิบสตางค์) 
 โดยแบ่งออกเป็น    
 หุ้นสามญั 17,111,283,644 หุ้น (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสิบ

เอ็ดล้านสองแสนแปดหมื่น
สามพันหกร้อยสี่สิบสี่หุ้น) 

 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)” 
 

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธาน
กรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท มีอ านาจพิจารณาก าหนดวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ  
เพิ่มทุน รายละเอียด และเง่ือนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
รวมทั้งลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งด าเนินการต่างๆ อันจ าเป็นและ
สมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการน าหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  

วาระที่  10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป  
  (General Mandate) 

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) ในวาระที่ 9 ข้างต้น บริษัทต้องด าเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จ านวน 
3,948,757,764 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ภายใต้เง่ือนไขและสัดส่วนตามที่กฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องก าหนด 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)  จ านวน 
3,948,757,764 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท  ตามวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน ดังนี้ 
1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จ านวน 2,632,505,176 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนช าระ

แล้ว ณ วันท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท 
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จ านวน 1,316,252,588 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนช าระ

แล้ว ณ วันท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
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ทั้งนี้ ราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ าตามที่ก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ.72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอ
ขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด โดยราคาเสนอขายจะไม่ต่ ากว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
ของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันท าการติดต่อกันแต่ไม่เกิน
สิบห้าวันท าการติดต่อกัน ก่อนวันก าหนดราคาเสนอขายหุ้น 

 

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธาน
กรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท มีอ านาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในคราวเดียวกันหรือ
หลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายหุ้นให้กลุ่มบุคคลใดก่อนหรือทุกกลุ่มบุคคลร่วมกันในคราว
เดียวกันก็ได้ รวมถึงให้มีอ านาจในการก าหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย  และ
รายละเอียดและเง่ือนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว การจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายก าหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจ าปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน และให้มีอ านาจลงนามในเอกสารและสัญญา
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนการด าเนินการอันจ าเป็นและสมควรใดๆ ที่เกี่ยวกับการออกและเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ รวมถึงการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  

วาระที่  11 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้น
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานท่ีประชุม ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ถึง
คณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยสามารถส่งค าถามมายังบริษัทได้ดังนี้ 

1. ผู้ถือหุ้นส่งค าถามที่ประสงค์จะสอบถาม พร้อมรายละเอียดประกอบ (ถ้ามี) และข้อมูลของผู้ถือหุ้น  
(ช่ือ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail) ที่สามารถติดต่อได้ 

2. ช่องทางที่บริษัทเปิดรับค าถาม :  

 เว็บไซต์ www.uwc.co.th  

 E-mail : monthon@uwc.co.th  และ/หรือthanyaporn@uwc.co.th  

 โทรสาร 02-543-9029, 02-915-2114  

 ไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งไปยัง นายมณฑล  เชตุวัลลภกุล (เลขานุการบริษัท) 
3. ช่วงเวลาการเปิดรับค าถาม :  ภายในวันท่ี 22 เมษายน 2563 
4. เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมค าถาม และส่งให้ประธานกรรมการบริหารพิจารณาตามล าดับ 

 

 การตอบค าถามกรณีที่ผู้ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะพิจารณาตอบค าถามที่
ได้รับจากผู้ถือหุ้น โดยตอบในวันท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

http://www./
mailto:monthon@uwc.co.th%20%20และ/หรือ
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 อน่ึง เพื่อความสะดวกหากท่านผู้ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่น
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่
แนบมา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 9 หรือ ล าดับที่ 10  หรือสามารถ Download ได้จาก www.uwc.co.th ซึ่งมีให้
เลือก 3  แบบ  ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น
ผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้ง  แบบ ก.  หรือ แบบ ข.  หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้  
ส าหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข.   แบบหน่ึงแบบใดเท่าน้ัน 
 ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ขอได้โปรดแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท  ดัง
มีรายช่ือและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5  เพื่อให้จ านวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท   
บริษัทขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันท าการ ก่อนวันประชุม เพื่อ
ความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า 
 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ  และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ท่ีนี้ 
 
 

โดยค าสั่งคณะกรรมการ 
 
 

(นายธีรชัย  ลีนะบรรจง) 
รองประธานกรรมการบริษัท  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www./
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2562 
บริษัท เอ้ือวิทยา จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ประชุม  : วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เปิดประชุมเวลา 14.00 น. 
สถานที่ประชุม  : โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ห้องวิมานทิพย์ ช้ัน 5 เลขท่ี 372 ถนนพระราม 3 

แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม  กรุงเทพมหานคร 
ประธานที่ประชุม   :   นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง   ประธานกรรมการบริษัท 
เลขานุการที่ประชุม : นายมณฑล  เชตุวัลลภกุล    เลขานุการบริษัท 
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม : จ านวนผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 4 เมษายน 2562 (Record Date) 

จ านวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น7,534รายรวมจ านวนหุ้นท้ังสิ้น 13,162,517,864หุ้น 
วาระที่ 1-2  : จ านวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 61 ราย  

นับรวมจ านวนหุ้นทั้งสิ้น 5,681,016,559 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.16 
ของหุ้นท้ังหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท 

วาระที่ 3   : จ านวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 64 ราย  
นับรวมจ านวนหุ้นทั้งสิ้น 5,701,539,687 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.32 
ของหุ้นท้ังหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท 

วาระที่ 4-8  : จ านวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 76 ราย  
นับรวมจ านวนหุ้นทั้งสิ้น 5,708,727,587 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.37 
ของหุ้นท้ังหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท 

 
ก่อนเร่ิมการประชุม 
 นางสาวธัญพร   เจตร์จ าลอง  ท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเข้าสู่การ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ของบริษัท เอื้อวิทยา จ ากัด (มหาชน) และได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือ
หุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทั้งสิ้น 32 รายนับจ านวนหุ้นได้ 661,672,580 หุน้ และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้า
ร่วมประชุมทั้งสิ้น 29 ราย  นับจ านวนหุ้นได้ 5,019,343,979 หุ้น ดังนั้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วม
ประชุมทั้งสิ้น 61 ราย นับจ านวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 5,681,016,559  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 43.16 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่าย
ได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม  ตามข้อบังคับของบริษัท  ข้อ 48  รวมทั้งแนะน าคณะกรรมการบริษัท  
ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายจากส านักงานกฎหมายบรรจง แอนด์ วิทยา จ ากัด ดังนี ้
 

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน มีดังนี้ 
1.  นายวุฒิชัย     ลีนะบรรจง ประธานกรรมการบริษัท 
     ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
     รักษาการประธานกรรมการบริหาร 
2.  นายธีรชัย ลีนะบรรจง รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ / 

กรรมการบริหาร 
3.  ร้อยต ารวจโทศิวะรักษ์     พินิจารมณ ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
4.  นายเพียรชัย  ถาวรรัตน์  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ 
     กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ล าดับที่ 1 
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5.  ดร.นที  นาคธนสุกาญจน ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
6.  นายมณฑล  เชตุวัลลภกุล กรรมการ / รองกรรมการผู้จดัการ สายบญัชีการเงินและ 
     บริหารองค์กร / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและ 
     พิจารณาค่าตอบแทน / เลขานุการบริษัท 
7. นายสุรพัฒน์  ชมรัตน ์  กรรมการ / กรรมการบริหาร 
8. นายสุธิตศักดิ ์  ธนโชติปรมตัถ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร 
9. นางสาวลภสัรินทร ์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร 
 

รายชื่อผู้บริหารเข้าร่วม มีดังนี้ 
1.  นายธงชัย  อุดาการ  ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายปฏิบตัิการ 
2.  นายโชคชัย  เนียมรตัน ์ รองกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายธุรกจิเสาโครงเหล็ก 
3.  นางสาวอรอินท์ุ  แสงทอง  ผู้อ านวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร 
 

ผู้สอบบัญชขีองบริษัท 
นางสาวกมลทิพย์    รัตนนันทวาท ี บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด 
 

ที่ปรึกษากฏหมายเพ่ือท าหน้าท่ีดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมคร้ังนี้ 
นายณัฐวัฒน ์  ทุมาวงศ์  จากบริษัทส านักงานกฎหมายบรรจง แอนด์ วิทยา จ ากัด 
 

ดังนั้นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้คิดเป็น 100.00% ของกรรมการทั้งหมด 
  

นายวุฒิชัย     ลีนะบรรจง ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าที่ประธานท่ีประชุม กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ประจ าปี 2562 พร้อมกับกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม โดยก่อนเริ่มการประชุม ได้มอบหมายให้นางสาว
ธัญพร   เจตร์จ าลอง เป็นผู้ช้ีแจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน สรุปได้ดังนี้  

 

ผู้ด าเนินการประชุม ได้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้ทราบถึงทุนของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้ 

 ทุนจดทะเบียน จ านวน 1,907,119,713 บาท 

 ทุนช าระแล้ว จ านวน  1,316,252,588 บาท 
 

 และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้
ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้ 

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบ
ฉันทะได้ 

2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค าถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า 
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งค าถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า 

 

พร้อมกันนี้ได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมผู้ถอืหุ้น เกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น  ตามข้อบังคับของบริษัทข้อท่ี 50 ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่ง

เสียง 
2. ในการลงมติที่ประชุม ให้กระท าโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  

หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระโดยวิธีการนับคะแนนจะนับเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็น
ด้วยและงดออกเสียงเท่าน้ัน โดยผู้ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง กรุณากรอกใบลงคะแนนที่ได้รับ
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แจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมประชุม และยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าท่ีจะจัดเก็บใบลงคะแนน บริษัทจะน า
คะแนนเสียงที่ ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ดังกล่าวนั้น  หักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วม
ประชุม  ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ  ทั้งนี้ ในกรณีไม่มีผู้ใด
แสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรืออนุมัติเป็น
เอกฉันท์  

3. ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ 
4. ผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือให้ความเห็นในแต่ละวาระ ให้แจ้งช่ือและนามสกุล เพื่อเป็น

ข้อมูลให้บริษัท และเพื่อมิให้เกิดความสับสนในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้น
สอบถามเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระนั้นๆ 

เมื่อผู้ด าเนินการประชุมชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

 

วาระที่  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี  2561 
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 

นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง  ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดส่งส าเนารายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มี
การบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง  และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วัน
ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2561 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม โดยบริษัทได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าว
พร้อมหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 ก่อนการประชุมแล้ว  
 นายวุฒิชัย   ลีนะบรรจง  ประธานท่ีประชุม  ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่าน
ใดซักถาม  จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 
25 เมษายน 2561 
 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองการประชุมดังกล่าว 
ด้วยเสียง ดังนี ้

มต ิ
จ านวน 
ราย 

จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาเข้าร่วมประชุม
และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 60 5,675,656,559 99.9056 

ไม่เห็นด้วย 1 5,360,000 0.0944 
งดออกเสียง 0 0 0.0000 

บัตรเสีย 0 0 0.0000 
จากจ านวน 5,681,016,559 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้
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วาระที่  2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2561 
 นายวุฒิ ชัย  ลีนะบรรจง  ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า  บริษัทได้สรุปรายงานของ
คณะกรรมการบริษัทและผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561 ซึ่งปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 ตามที่ได้
จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 แล้ว 

ส าหรับด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
ปี 2560 - เดือนกรกฎาคม บริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต 

- เดือนพฤศจิกายน บริษัทปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน และ 
จัดท าจรรยาบรรณทางธุรกิจ เป็นลายลักษณ์อักษร 

ปี 2561 - เดือนพฤศจิกายน บริษัทยื่นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 
  เพื่อขอรับรองจาก CAC 
ปี 2562 - เดือนกุมภาพันธ์  ได้รับทราบจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ 

ต่อต้านทุจริตให้บริษัทด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงแก้ไขสาระส าคัญตามค าแนะน า  
ซึ่งคาดว่าจะยื่นให้พิจารณาอีกครั้ง ภายในรอบไตรมาสที่ 2 ปี 2562 

 

 นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง ประธานท่ีประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด
ซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2561 
 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2561 
 

 วาระที ่  3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจ าปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง   ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายมณฑล  เชตุวัลลภกุล   รองกรรมการ
ผู้จัดการสายบัญชีการเงินและบริหารองค์กรและกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงาน 

นายมณฑล  เชตุวัลลภกุล   รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีการเงินและบริหารองค์กร และกรรมการบริหาร
ได้กล่าวต่อท่ีประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดของงบการเงิน ประจ าปี 2561 ซึ่งประกอบด้วยงบ
แสดงฐานะการเงิน  และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561  ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนาม
รับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของส านักงาน บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วลงในรายงานประจ าปี 2561 ซึ่งได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการ
ล่วงหน้า พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 เพื่อพจิารณาแล้วขอสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

(หน่วย : ล้านบาท) 
 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

ปี  
2561 

ปี 
 2560 

เปลี่ยนแปลง 
(%)  

ปี  
2561 

ปี  
2560 

เปลี่ยนแปลง 
(%)  

สินทรัพย์รวม 3,076.35 3,561.22 (13.62) 3,515.91 3,585.06 (1.93) 

หนี้สินรวม 1,600.54 1,662.64 (3.74) 1,557.33 1,570.91 (0.86) 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,475.81 1,898.58 (22.27) 1,958.58 2,014.15 (2.76) 
รายได้จากงานโครงการ 1,026.59 923.88 11.12 1,026.59 923.88 11.12 
รายได้การขายสินค้า 18.38 42.03 (56.27) 14.30 11.31 26.44 
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รายได้จากการขายกระแสไฟฟ้า 422.87 355.39 18.99 - - - 
รวมรายได้ 1,512.27 1,371.22 10.29 1,170.97 1,052.69 11.24 

รวมค่าใช้จ่าย 1,937.51 1,662.01 16.58 1,229.61 1,210.31 1.59 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับป ี (423.23) (273.57) (54.71) (55.57) (166.00) (66.52) 

ก าไร (ขาดทุน)  
เบ็ดเสร็จอื่น-ทางภาษี 

0.46 37.63 (98.78) - 13.20 (100.00) 

ก าไร (ขาดทุน) 
เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 

(422.77) (235.94) 78.19 (55.57) (152.80) (63.63) 

ก าไร (ขาดทุน)  
ส่วนท่ีเป็นของบริษัท 

(390.13) (250.97) (55.44) (55.57) (166.00) (66.52 

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ านาจควบคุม 

(33.10) (22.60) 46.46 - - - 

 

ภาพรวมผลการด าเนินงาน ณ สิ้นปี 2561 สรุปดังน้ี  

 มีสินทรัพย์รวม จ านวน 3,076.35 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 484.87 ล้านบาท เป็นผลจากการ
ลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนอื่น 

 มีหนี้สินรวม จ านวน 1,600.64 ล้านบาท  ลดลงจ านวน 62.10 ล้านบาท จากปีก่อนส่วนใหญ่มา
จากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  เงินกู้ยืมระยะสั้น และหนี้สินหมุนเวียนอื่น และ
จากการลดลงของหุ้นกู้ระยะยาว  หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 มีผลขาดทุนสุทธิจากการด าเนินงานส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง เป็นจ านวน 1,475.89  ล้าน
บาท  หรือลดลง 422.77 ล้านบาท 

 มีรายได้รวม จ านวน 1,512.27 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจ านวน 141.05 ล้านบาท  หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
ร้อยละ 10.29  ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้งานโครงการเนื่องจากได้ส่งมอบงาน
เพิ่มขึ้น และรายได้จากการขายกระแสไฟฟ้า  

 มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น จ านวน 1,937.51 ล้านบาท  เพิ่มขึ้น 275.50 ล้านบาท  หรือเพิ่มขึ้นจากปี
ก่อนร้อยละ 16.58 ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นยอดของต้นทุนจากการผลิตโครงสร้างเหล็ก 
จากการผันแปรไปตามปริมาณงานโครงการที่บริษัทได้ส่งมอบให้ลูกค้าต้นทุนจากการขาย
กระแสไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพ่ิมขึ้นจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นขาดทุนจากการด้อยคา่ของ
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 มีขาดทุนสุทธิ จ านวน 423.23 ล้านบาทเป็นขาดทุนส่วนของบริษัทใหญ่ จ านวน 390.13 ล้านบาท
และขาดทุนส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม จ านวน 33.10 ล้านบาท ท าให้ขาดทุน
สุทธิเพิ่มขึ้น 149.66 ล้านบาท  หรือเพิ่มข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 54.71 

 

ต่อจากนั้นนายธีรชัย  ลีนะบรรจง  กรรมการผู้จดัการและกรรมการบริหาร ได้น าเสนอภาพรวมธุรกิจของ
บริษัทในปี 2561 และแนวโน้มธุรกิจในปี 2562 



 

21 
 

นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง  ประธานท่ีประชุม  ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ทั้งนี้มีผู้ถือหุ้นซักถาม
ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
 

นายประดิษฐ์  ศวัสตนานนท์ :   ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 
 สอบถามเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังน้ี 

1. การตั้งด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของโรงไฟฟ้าที่ผ่านมา ได้ตั้งไว้เพียงพอแล้วหรือไม่และปีนี้จะมีการตั้ง
ด้อยค่าอีกหรือไม่   

 2. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนคืออะไร   
 

 โดยขอให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ตอบค าถาม 
 

นางสาวกมลทิพย์   รัตนนันทวาที  :  ผู้สอบบัญชี 
 ตอบข้อสอบถามดังนี้ : 

 วิธีการตรวจสอบการด้อยค่าของการลงทุนในบริษัทย่อย ตอนที่ UWC เข้าไปซื้อโรงไฟฟ้า ยังมีสิทธิในการ
ผลิตและขายไฟ ลักษณะเป็น License เวลาท างบรวมจะบันทึกเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เป็น License ในการผลิต
ไฟฟ้า  

ส่วนการพิจารณาการด้อยค่าจะดูจากแผนการผลิตไฟฟ้าว่าจะผลิตได้มากน้อยแค่ไหน วิธีการพิจารณาคือ 
พิจารณาจากแผนที่ได้รับจากบริษัท  แล้วน ามาคิด Present Value มูลค่าที่ได้รับจากแผนนี้เท่าไร เปรียบเทียบกับ 
Book Value ของบริษัทท่ีไปลงทุนว่าด้อยค่าหรือไม่ 

 

นายบดินทร์    กฤติยรังสรรค์  :   ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง 
 สอบถามดังนี ้
 1.  การด้อยค่า มีแต่ของ โรงไฟฟ้า สตึก และโรงไฟฟ้าอ าพัน ของโรงไฟฟ้าโกเมนมีหรือไม่ 
 2.  การตัดด้อยค่าตัดเต็มที่แล้วหรือยัง  ถ้าผลประเมินปี 2562 ต่ า ต้องตัดอีกใช่หรือไม่ 
 3. ในงบดุล มีรายการสินทรัพย์ของบริษัทย่อยที่ขาย 152 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนก่ีเปอร์เซ็นต์ของธุรกิจนั้น 
 
 

นางสาวกมลทิพย์   รัตนนันทวาที :  ผู้สอบบัญชี 
 ตอบข้อสอบถาม : 

1. โรงไฟฟ้าโกเมน มีก าไร  จึงไม่มีการตั้งด้อยค่า 
2. ขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า 

 

นายธีรชัย  ลีนะบรรจง  :  กรรมการผู้จัดการ 
ตอบข้อสอบถาม : 
3. ทรัพย์สินที่ขาย มีสัดส่วนเกินกว่าครึ่งหนึ่งของธุรกิจ PGE 

 

นายประดิษฐ์  ศวัสตนานนท์  :  ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 
 สอบถามเพิ่มเติมว่า การลงบัญชีเป็นเงินลงทุนระยะสั้นหรือระยะยาว  กรณีบริษัทร่วมต้องบันทึกบัญชีเป็น 
Mark to Market หรือไม่ 
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นายมณฑล  เชตุวัลลภกุล  :  รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีการเงินและบริหารองค์กร 
 ตอบข้อสอบถาม : Dimet เป็นบริษัทร่วม ก็จะพิจารณาจากผลประกอบการ ถ้าก าไรก็รับรู้และบันทึกตาม
สัดส่วนก าไร  ถ้าขาดทุนก็บันทึกตามสัดส่วนขาดทุน  ซึ่งไม่รวมถึงเงินลงทุน เนื่องจาก Dimet เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ มีราคาซื้อขายในกระดานที่อ้างอิงแต่ละวัน หากราคาตลาดเมื่อเทียบกับจ านวนเงินที่ลงทุนไป  
ผู้สอบบัญชีจะตั้งด้อยค่าเงินลงทุนในรอบบัญชีนั้นๆ ลงเหลือเท่ากับ Market Value   ถ้าราคาลดลงอีกก็ปรับอีก 
เสมือนเป็น Mark to Market  แต่ตามจริงแล้วไม่ใช่  เป็น Impair ตาม Market Value   
 

นายบดินทร์    กฤติยรังสรรค์  :   ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 
สอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับทิศทางของ โรงไฟฟ้าจะเป็นอย่างไร แก้ปัญหาถึงไหนแล้ว และราคาขายไฟของโรงไฟฟ้าส
ตึกเป็นอย่างไร   
          
นายธีรชัย  ลีนะบรรจง  :   กรรมการผู้จัดการ 
 ตอบข้อสอบถาม :  โรงไฟฟ้าโกเมน ที่โคราชเดินเครื่องต่อเนื่องมากว่า 3 ปีแล้ว ส าหรับโรงไฟฟ้าสตึก และ
โรงไฟฟ้าอ าพัน ที่บุรีรัมย์ ได้ใช้เวลาปรับปรุงค่อนข้างนาน และมีการปรับระบบการล าเลียงและใช้เช้ือเพลิงที่ต้นทุน
ต่ าลง ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา มีการเริ่มเดินเครื่องได้ตามที่วางแผนไว้ แต่อาจยังไม่เต็มก าลังการผลิต จึงเช่ือว่า
โรงไฟฟ้าทั้ง 2 โรงท่ีบุรีรัมย์ จะเดินเครื่องได้ตามแผนที่วางไว้ในช่วงที่เหลือของปี 
 ส าหรับราคาขายไฟฟ้าของสตึก มีอัตราค่าไฟแบบ Ft ที่ต่างจากโรงไฟฟ้าโกเมน และอ าพัน ที่เป็นอัตรา FiT 
ในด้านการด าเนินการกับภาครัฐ บริษัทได้ยื่นเรื่องต่อศาลปกครองไปประมาณปีกว่า ผลจะเป็นอย่างไรอยู่ท่ีดุลพินิจของ
ศาล ส่วนระยะเวลาจะเมื่อไรนั้น ยังไม่สามารถตอบได้ 
 

นายถนัด   หาญวงศ์  :   ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 
 สอบถามว่า  ธุรกิจที่กัมพูชาเป็นอย่างไร 
 

นายวุฒิชัย    ลีนะบรรจง  :  ประธานกรรมการบริษัท 
 ตอบข้อสอบถาม : ธุรกิจที่กัมพูชา คือบริษัท UWCC ได้สิทธิในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตในการน าไม้มาผลิตเป็น
ไม้สับ เพ่ือเป็นเช้ือเพลิง และส่งมายังไทย   ไม้สับมีคุณภาพดี ความช้ืนไม่มาก  
นายสุรินทร์   บรรยงพงศ์เลิศ  :   ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 
 สอบถามดังนี ้

1. ส่วนของผู้ถือหุ้น PGE ในปี 2561 ยังเหลืออยู่ 32 ล้านบาท ตามแผน UWC จะจ าหน่ายสินทรัพย์ที่
เหลืออยู่ หลังจากจ าหน่ายสินทรัพย์ของ PGE แล้ว UWC ด าเนินการกับPGE อย่างไร 

2. ในรายงานประจ าปี  ระบุว่า UWC ขายหุ้นไป 3,000 หุ้น ขอทราบว่าขายเนื่องจากอะไร 
 

นายธีรชัย  ลีนะบรรจง  :  กรรมการผู้จัดการ 
 ตอบข้อสอบถาม : ในตอนแรกท่ีเข้าซื้อหุ้น PGE มานั้น มีบ่อหมักผลิต Biogas ที่จะสามารถผลิตไฟและคาด
ว่าจะเสนอขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  แต่สุดท้าย ทางหน่วยงานรัฐ มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย จึงไม่สามารถยื่น
ขอขายไฟได้   จนปัจจุบันไม่มีวัตถุดิบคือมูลไก่  มาใช้ในการหมัก ประกอบกับมีผลการด าเนินงานขาดทุนอย่างต่อเนื่อง
มากว่า 3-4 ปี จึงต้องตัดสินใจแก้ไขปัญหา โดยการหยุดหน่วยธุรกิจที่ขาดทุนนี้และขายทรัพย์สินออก ซึ่งเป็นการ
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ตัดสินใจที่อยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทั้ง PGE และ UWC  โดยหลังจากนี้ จะดูว่าทรัพย์สิน 
เครื่องจักรที่มีจะสามารถขายออกได้อย่างไร 
 

นายมณฑล  เชตุวัลลภกุล  :  รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีการเงินและบริหารองค์กร 
 ตอบข้อสอบถามเพิ่มเติม : จ านวนหุ้นที่ขายไปนั้น เพราะมีผู้สนใจที่จะซื้อ ซึ่งเป็นราคา Book Value จึง
จ าหน่ายไป และเป็นจ านวนหุ้นท่ีน้อย ถือว่าไม่เป็นสาระส าคัญ  
 

นายประพนธ์  ลิ้มธรรมมหิศร  :   ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 
 สอบถามเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ในความเห็นของผู้สอบบัญชี  ทรัพย์สินไม่มีตัวตน ที่เหลืออยู่ 172 ล้านบาท ตัวเลขนี้จะคงที่ หรือหมด
ไปในปีต่อไป เช่น ถ้าค่าความนิยมหมดไป 

2. การตั้งด้อยค่าแต่ละปี ผู้สอบบัญชีเคยมีความเห็นแย้งว่าน้อยเกินไปหรือไม่  งบที่บริษัทท ามีความ
เหมาะสมหรือไม่ 

3. การตั้งด้อยค่า บริษัท หรือผู้สอบบัญชีเป็นผู้ตั้ง 
  

นางสาวกมลทิพย์   รัตนนันทวาที   :  ผู้สอบบัญชี 
 ตอบข้อสอบถาม :  ตัวเลขจะเป็นอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงานของบริษัท  ไม่สามารถตอบได้ ณ 
วันน้ีตามหลักการสอบบัญชี จะพิจารณาจากแผนที่ได้รับจากบริษัทว่าแผนนั้นมีความเหมาะสมและเป็นไปได้มากน้อย
แค่ไหน 
 

ร้อยต ารวจโทศิวะรักษ์   พินิจารมย์  :  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 ตอบข้อสอบถามเพิ่มเติม :  ในฐานะของกรรมการตรวจสอบขอเพิ่มเติมจากผู้สอบบัญชีว่า ผู้สอบบัญชีหน้าที่
คือสอบบัญชีและปฏิบัติตามมาตรฐานในการสอบบัญชีและมาตรฐานบัญชี  ในการสอบบัญชีข้อมูลของบริษัท ผู้สอบ
บัญชีจะน าข้อมูลที่ตรวจสอบมาพิจารณาร่วมกันกับคณะกรรมการตรวจสอบ ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร มี
หลักเกณฑ์ มีหลักฐาน 
 ส าหรับการตั้งด้อยค่านั้น บริษัทเป็นผู้ตั้งโดยดูว่าทรัพย์สินที่มีอยู่ปัจจุบันแสดงมูลค่าที่แท้จริงเท่าไร  เมื่อ
ทราบค่าแล้ว ก็มาพิจารณาว่าจ านวนท่ีจะด้อยค่าเป็นเท่าไร  โดยดูผลประกอบการปีที่ผ่านมาว่าก าไรหรือขาดทุน หาก
ขาดทุนปีต่อไปจะสามารถพลิกฟ้ืนให้มีก าไรได้หรือไม่  โดยงบการเงินรวมที่แสดงเป็นงบปีต่อปี  แต่ละปีก็ต้องถามจาก
ผู้บริหารว่าจะมีแผนงานอย่างไรในการที่จะท าให้ผลการด าเนินงานดีขึ้น  เมื่อทราบแผนแล้ว จึงมาพิจารณาความ
เป็นไปได้ ร่วมกันกับผู้สอบบัญชี เพื่อหาข้อสรุปในการจัดท างบการเงินท่ีสะท้อนความเป็นจริง 
 

นายประพนธ์  ลิ้มธรรมมหิศร  :   ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 
 สอบถามเพิ่มเติมว่า  ทรัพย์สินไม่มีตัวตน จ านวน 172 ล้านบาท ในความเห็นของกรรมการตรวจสอบจะเป็น
อย่างไรในอนาคต 
 

ร้อยต ารวจโทศิวะรักษ์   พินิจารมย์  :  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 ตอบข้อสอบถาม : พิจารณาจากมูลค่าทรัพย์สินไม่มีตัวตน ต้องพิจารณาว่ามูลค่าปัจจุบันเท่าไร  จ านวน 172 
ล้านบาท อาจจะลดลงหรือเท่าเดิม ก็ขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงานในปีนี้ว่าจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้เต็มก าลังการผลิต
หรือไม่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ตอบยาก แต่คณะกรรมการตรวจสอบจะติดตามการด าเนินงานนี้อย่างใกล้ชิด 
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 นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง  ประธานที่ประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้
ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจ าปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2561 
          
 มติท่ีประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติงบการเงิน ประจ าปี 
2561  สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ด้วยเสียงดังนี้ 
 

มต ิ
จ านวน 
ราย 

จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาเข้าร่วมประชุม
และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 51 5,294,927,987 92.8684 

ไม่เห็นด้วย 13 406,611,700 7.1316 
งดออกเสียง 0 0 0.0000 
บัตรเสีย 0 0 0.0000 

จากจ านวน 5,701,539,687 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้
 

 วาระที่  4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและงดจ่ายเงินปันผล 
 นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง ประธานท่ีประชุมได้มอบหมายให้นายมณฑล เชตุวัลลภกุล   รองกรรมการผู้จัดการ
สายบัญชีการเงินและบริหารองค์กรและกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงาน 

นายมณฑล  เชตุวัลลภกุล   รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีการเงินและบริหารองค์กร และกรรมการบริหาร
แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิของงบการเงิน
เฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลหากการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานตามปกติของ
บริษัทอย่างมีนัยส าคัญ  อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจก าหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าอัตราที่ก าหนดข้างต้น
ได้ หากบริษัทมีความจ าเป็นท่ีจะต้องน าเงินก าไรสุทธิจ านวนดังกล่าวไปใช้เพื่อขยายการด าเนินงานของบริษัท 
 ทั้งนี้ในปี 2561 งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีผลการด าเนินงานขาดทุนสุทธิเป็นจ านวนเงิน 55.57 
ล้านบาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนองดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2561  ตั้งแต่
วันท่ี 1 มกราคม 2561 ถึง วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535  และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 57 
ก าหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี
หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
ดังนั้น  เห็นควรจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี เป็นจ านวนเงิน 51,643  บาท 
 นายวุฒิชัย   ลีนะบรรจง   ประธานท่ีประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือ
หุ้นท่านใดต้องการซักถาม จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนิน ตั้งแต่
วันท่ี 1 มกราคม ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวนเงิน 51,643 บาท   
 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และจัดสรรทุนส ารองตาม
กฎหมายเป็นจ านวนเงิน 51,643 บาท  ด้วยเสียง ดังนี้      
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มต ิ
จ านวน 
ราย 

จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาเข้าร่วมประชุม
และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 71 5,702,792,587 99.896 
ไม่เห็นด้วย 5 5,935,000 0.104 

งดออกเสียง 0 0 0.000 
บัตรเสีย 0 0 0.000 
จากจ านวน 5,708,727,587 เสียงท้ังหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ 

 
วาระที่  5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

 นายวุฒิชัย   ลีนะบรรจง  ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายธีรชัย  ลีนะบรรจง กรรมการผู้จัดการและ
กรรมการบริหาร เป็นผู้รายงาน 

นายธีรชัย  ลีนะบรรจง  กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหารได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 24 สรุปใจความส าคัญว่าในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้งให้
กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้  ก็ให้ออกโดย
จ านวนใกล้ที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้  ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 มีกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ  จ านวน 3 คน ดังนี้ 

4. นายมณฑล  เชตุวัลลภกุล กรรมการ 
5. นายสุธิตศักดิ์  ธนโชติปรมัตถ ์ กรรมการ 
6. นายสุรพัฒน์  ชมรัตน์  กรรมการ     

  
 ส าหรับกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 คน  ตามรายช่ือข้างต้น คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลของผู้ที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอยู่เดิม มีความเห็น
ว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้มีพื้นฐานความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้น า วิสัยทัศน์
กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็น
อย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะแนวนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่
เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัทรวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาจึงเห็นสมควร
เลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 คน ให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง 

ส าหรับรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การท างาน 
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ล าดับที่ 3 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า  พร้อมหนังสือนัดประชุมสามญั
ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 แล้ว 
 ทั้งนี้ ในการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการนั้น บริษัทมิได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ
รายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา 

อนึ่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 ระบุว่า 
“ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะท าเพื่อ
ประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง” 
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ดังนั้น ก่อนที่ท่ีประชุมจะลงมติเลือกตั้ง ขอแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า กรรมการบริษัท 3 คน ที่เสนอแต่งตั้งใน
การประชุมครั้งนี้  ไม่มีกรรมการท่านใดที่เป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันกับบริษัท 
 นายวุฒิชัย   ลีนะบรรจง   ประธานท่ีประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรอืไม่  เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่าน
ใดต้องการซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคลได้ 
 

 มติท่ีประชุม    ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 
คน เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยเสียง ดังนี้ 
 

ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ ทั้งสิ้น 76 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 5,708,727,587 หุ้น 

 
รายชื่อกรรมการ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 
จ านว
นราย 

คะแนน 
เสียง 

ร้อยละ จ านว
น 

ราย 

คะแนน 
เสียง 

ร้อยละ จ านวน 
ราย 

คะแนน 
เสียง 

ร้อย
ละ 

คะแนน 
เสียง 

ร้อย
ละ 

1. นายมณฑล 
เชตุวัลลภกุล 

65 5,491,212,88
7 

96.189
8 

11 217,514,70
0 

3.8102 0 0 0.000
0 

0 0.000
0 

2. นายสุธิตศักดิ์ 
 ธนโชติปรมัตถ์ 

64 5,491,162,88
7 

96.188
9 

12 217,564,70
0 

3.8111 0 0 0.000
0 

0 0.000
0 

3. นายสุรพัฒน์ 
 ชมรัตน์ 

64 5,491,162,88
7 

96.188
9 

12 217,564,70
0 

3.8111 0 0 0.000
0 

0 0.000
0 

 
 นายวุฒิชัย   ลีนะบรรจง   ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทประจ าปี 
2562มีจ านวนท้ังสิ้น 9 คน  มีรายนามดังต่อไปนี้ 

1. นายวุฒิชัย     ลีนะบรรจง  
2. นายธีรชัย   ลีนะบรรจง 
3. ร้อยต ารวจโทศิวะรักษ์  พินิจารมณ ์  
4. นายเพียรชัย   ถาวรรัตน ์
5. ดร.นที   นาคธนสุกาญจน ์
6. นายมณฑล   เชตุวัลลภกุล  
7. นายสุรพัฒน์   ชมรัตน ์
8. นายสุธิตศักดิ ์   ธนโชติปรมตัถ์ 
9. นางสาวลภสัรินทร ์  ไกรวงษ์วณิชรุ่ง 

 

โดย  ร้อยต ารวจโทศิวะรักษ์  พินิจารมณ์    นายเพียรชัย  ถาวรรตัน์   ดร.นที  นาคธนสุกาญจน์  เปน็ 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท   
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 วาระที่  6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 
 นายวุฒิชัย   ลีนะบรรจง ประธานท่ีประชุมได้มอบหมายให้นายมณฑล  เชตุวัลลภกุล กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน  เป็นผู้รายงาน       

นายมณฑล  เชตุวัลลภกุล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับ
ของบริษัท ข้อ 37.  สรุปใจความส าคัญว่า กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล 
เบี้ยประชุม  บ าเหน็จ  โบนัส  หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นจะ
พิจารณา  ซึ่งในปี 2561 ค่าตอบแทนของกรรมการซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เป็น
จ านวนเงิน 2,300,000 บาท โดยก าหนดจ่ายเป็นรายครั้ง ส าหรับปี 2561 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ
เป็นจ านวนเงินท้ังสิ้น 1,650,000 บาท 

ทั้งนี้ บริษัทสรุปจ านวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจ าปี 2561 
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 ในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการและ
ผู้บริหาร 
 ส าหรับในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เสนอ โดยเห็นควรก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงิน 2,300,000 บาท  ซึ่งเท่าเดิมเมื่อ
เทียบกับปี 2561 ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของ
บริษัท  ซึ่งก าหนดการจ่ายเป็นรายครั้ง  โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบ
อ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน  และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจ านวนคณะกรรมการบริษัท
โดยมีรายละเอียดการดังนี้ 
 

2. ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน คือ ค่าเบี้ยประชุม 
(1)  คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวท่ีเข้าร่วมประชุม) 

 ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท ครั้งละ  30,000.-บาท  ทั้งนี้ส าหรับประธานกรรมการ
บริษัทที่ได้รับเงินเดือนประจ าของบริษัท  หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ  จะได้รับ
ค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 20,000.-บาทแทน 

 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้ส าหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่
ได้รับเงินเดือนประจ าของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือจะได้รับค่าเบี้ย
ประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน 

(2)  คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวท่ีเข้าร่วมประชุม) 

 ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 25,000.-บาท 

 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบครั้งละ 15,000.-บาท  
(3)  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)  

 ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้ งละ 25,000.-บาททั้งนี้
ส าหรับประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้รับเงินเดือนประจ าของบริษัท 
หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 
20,000.-บาทแทน 

 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้ส าหรับ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจ าของบริษัท หรือเป็นผู้
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ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000. -
บาทแทน 

(4)  คณะกรรมการบริหาร (ทุกคราวท่ีเข้าร่วมประชุม) 

 ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหาร ครั้ งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้ส าหรับประธาน
กรรมการบริหารที่ได้รับเงินเดือนประจ าของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ 
จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม 

 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร ครั้งละ 10,000.-บาท ทั้งนี้ส าหรับกรรมการบริหารท่านใดที่
ได้รับเงินเดือนประจ าของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไม่ได้รับค่าเบี้ย
ประชุม 

 

2. ค่าตอบแทนอ่ืน หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ 
 บริษัทไม่มีนโนบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับ
จากบริษัทตามปกติ  ไม่มีการให้หุ้น  หุ้นกู้  หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท 

 

ทั้งนี้  ให้มีผลตั้งแต่วันท่ีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นต้นไป จนกว่าจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน 
 

 นายวุฒิชัย   ลีนะบรรจง   ประธานท่ีประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่าน
ใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 ตามอัตรา
รายละเอียดข้างต้น 
 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 ตามที่
คณะกรรมการบริษัทเสนอ  ด้วยเสียง ดังนี้ 
 

มต ิ
จ านวน 
ราย 

จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาเข้าร่วมประชุม
และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 62 5,301,396,887 92.8648 

ไม่เห็นด้วย 13 407,080,700 7.1308 
งดออกเสียง 1 250,000 0.0044 

บัตรเสีย 0 0 0.0000 
จากจ านวน 5,708,727,587 เสียงท้ังหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้
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 วาระที่ 7 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชปีระจ าปี 2562 
นายวุฒิชัย   ลีนะบรรจง  ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ร้อยต ารวจโทศิวะรักษ์ พินิจารมณ์  ประธาน

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ เป็นผู้รายงาน 
ร้อยต ารวจโทศิวะรักษ์  พินิจารมณ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ได้กล่าวต่อที่ประชุม

ว่าตามมาตรา 120  แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535  ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี  แต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี  ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดมิก็
ได้ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 59 ก าหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่ง
หน้าท่ีใดๆ ของบริษัท นอกจากน้ี ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนได้ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการ
หมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบ
การเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดส านัก
งานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าท่ี
จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติ
หน้าท่ี ท้ังนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2561 คือ 

1. ดร. สุวัจชัย  เมฆะอ านวยชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6638 และ/หรือ 
2. นายชวาลา   เทียนประเสริฐกิจ   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4301 และ/หรือ 
3. ดร. เกียรตินิยม  คุณติสุข   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4800 และ/หรือ  
4. นายวัลลภ    วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6797   

 แห่งส านักงาน บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด  ("Deloitte") 
 ดังนั้น ส าหรับปี 2562  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีคนเดิม
คือ  

1. ดร. สุวัจชัย  เมฆะอ านวยชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6638 และ/หรือ 
2. นายชวาลา   เทียนประเสริฐกิจ   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4301 และ/หรือ 
3. ดร. เกียรตินิยม   คุณติสุข   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4800 และ/หรือ  
4. นายวัลลภ    วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6797   

 แห่งส านักงาน บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด  ("Deloitte") เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 
2562 เป็นปีที่ 2 เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการท างานที่ดี มีทีมสนับสนุนเพียงพอ มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อบังคับของบริษัท และข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติ
หน้าท่ีได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงพิจารณาเห็นควรอนุมัติค่าตอบแทน ดังนี้ 
 

  
 

  
 
 
 
 

 
รายละเอียด 

จ านวนเงิน (บาท) 
ปี 2562 

(น าเสนอ)  

จ านวนเงิน (บาท) 
ปี 2561 

ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1 255,000.- 220,000.- 
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 2 255,000.- 220,000.- 

ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 3 255,000.- 220,000.- 
ค่าสอบบัญชีประจ าปี 1,035,000.- 1,040,000.- 

รวมท้ังสิ้น 1,800,000.- 1,700,000.- 
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โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งหรือผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตในนาม  ส านักงาน บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด  เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดท างบ
การเงินจะสามารถด าเนินการตรวจสอบได้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา 

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายช่ือที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท/ บริษัทย่อย/
ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและนอกจากนี้ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 6 แห่งของบริษัท ซึ่งมีค่า
สอบบัญชี ประจ าปี 2562 รวม 6 แห่ง จ านวน 2,885,000.-บาท   

อนึ่ง ถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นผู้สอบบัญชีและสังกัดส านักงานเดียวกันก็ตาม 
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเช่ือมั่นว่าผู้สอบบัญชีจะสามารถจัดท างบการเงินของบริษัทและ
บริษัทย่อยได้ทันตามก าหนดเวลา เนื่องจากผู้สอบบัญชีจะมีการนัดประชุมร่วมกับผู้บริหารเพื่อวางแผนการตรวจสอบ
อย่างเป็นระบบและก าหนดระยะเวลาในการตรวจสอบเป็นการล่วงหน้า  
 นายวุฒิชัย   ลีนะบรรจง     ประธานท่ีประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่เมือ่ไม่มผีู้ถือหุ้นท่าน
ใดต้องการซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562 และก าหนด
จ านวนเงินค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงิน 1,800,000.-บาท 
 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบ
บัญชี คือ 
 1. ดร. สุวัจชัย  เมฆะอ านวยชัย  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6638 และ/หรือ 

2. นายชวาลา   เทียนประเสริฐกิจ    ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4301 และ/หรือ 
3. ดร. เกียรตินิยม  คุณตสิุข    ผู้สอบบญัชรีับอนุญาตเลขท่ี 4800 และ/หรือ  
4. นายวัลลภ    วิไลวรวิทย ์  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6797   
แห่งส านักงาน บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562  และ

อนุมัติค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562  เป็นจ านวนเงิน 1,800,000.-บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
 

มต ิ
จ านวน 
ราย 

จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาเข้าร่วมประชุม
และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 69 5,702,126,587 99.8844 

ไม่เห็นด้วย 7 6,601,000 0.1156 
งดออกเสียง 0 0 0.0000 

บัตรเสีย 0 0 0.0000 
จากจ านวน 5,708,727,587 เสียงท้ังหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ 

 
 วาระที่  8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 
 นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง   ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายมณฑล  เชตุวัลลภกุล   รองกรรมการ
ผู้จัดการสายบัญชีการเงินและบริหารองค์กรและกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงาน      
 นายมณฑล  เชตุวัลลภกุล   รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีการเงินและบริหารองค์กร และกรรมการบริหาร
ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไข
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เพิ่มเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการประกอบธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
แก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 ตามรายละเอียด ดังน้ี 
 

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับท่ีเสนอแก้ไข 
ข้อ 45. ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
ห้าของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้น
ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะ
เข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้อื
หุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้  แต่ต้องระบุเหตุผล
ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว
ด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้
ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือ
หุ้น 

ข้อ 45. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกัน
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทั้งหมดจะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้อง
ระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้
ชั ด เ จ น ใ น ห นั ง สื อ ดั ง ก ล่ า ว ด้ ว ย  ใ น ก ร ณี เ ช่ น นี้ 
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบ
ห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 
 
 
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายใน
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่ง
เข้าช่ือกันหรือผู้ถือหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่
บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับ
แต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้
ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียก
ประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่
เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวก
ตามสมควร 
 
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียก
ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จ านวนผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนด
ไว้ในข้อบังคับข้อที่ 48 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกัน
รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ เกิดจากการจัดให้มีการ
ประชุมในครั้งน้ันให้แก่บริษัท 

 
 นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง ประธานท่ีประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด
ซักถาม จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 
 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท    
ข้อ 45 ตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้นด้วยเสียงดังนี้ 
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มต ิ
จ านวน 
ราย 

จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาเข้าร่วมประชุม
และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 76 5,708,727,587 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0 0.0000 
บัตรเสีย 0 0 0.0000 

จากจ านวน 5,708,727,587 เสียงท้ังหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ 
 

 วาระที่  9 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ 
 ประธานที่ประชุมได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าขณะนี้วาระต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นได้รับ
การพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณา
หรือไม่ทั้งนี้มีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี ้
 

นายพิพัฒน์    วีระถาวร  :  อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น  ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
 สอบถามดังนี ้

1. บริษัทมีแผนอะไรบ้างในเรื่องของ Feed Stock  และเช้ือเพลิงหลักคืออะไร เช้ือเพลิงในท้องถิ่นเป็น
อย่างไร 

2. ในเรื่องของการบริหารความเสี่ยง ขอฝากให้คณะกรรมการตรวจสอบดูเรื่องของการบริหาร              
ต้นทุนของโรงไฟฟ้า  

 

นายธีรชัย  ลีนะบรรจง  :  กรรมการผู้จัดการ 
 ตอบข้อสอบถาม :  บริษัทได้เข้าไปปรับปรุงระบบ เพื่อให้สามารถใช้เช้ือเพลิงได้หลายชนิด ทั้งแกลบ ไม้สับ 
เปลือกไม้  ชานอ้อย  เช้ือเพลิงหลักคือไม้สับ ส่วนแกลบก็ลดปริมาณลง เนื่องจากราคาสูง ส่วนการซื้อไม้ในพื้นที่ก็มี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ขาย  
 

นายประดิษฐ์  ศวัสตนานนท์  :  ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 
 สอบถามว่า  ขาดทุนมา 3 ปี จะต้องท าแผนส่งตลาดหลักทรัพย์ด้วยหรือไม่   
 

นายธีรชัย  ลีนะบรรจง  :  กรรมการผู้จัดการ 
 ตอบข้อสอบถาม  : ไม่มีข้อก าหนดให้ต้องส่งแผนให้ตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากบริษัทยังด าเนินธุรกิจปกติ
และมีฐานะทางการเงินท่ีดี โดยมีส่วนผู้ถือหุ้นมากกว่า 1,400 ล้านบาท  
 

นายอุดมพร  สุภานิต  :  ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 
 สอบถามว่า จากประมาณการรายได้ที่แสดงนั้น กรณีของโรงไฟฟ้าอ าพัน ที่ประมาณไว้ 233 ล้านบาท จะ
เป็นไปได้หรือไม่ และอยากให้ update ข้อมูลของโรงไฟฟ้าทุกเดือนจะได้หรือไม่ 
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นายธีรชัย  ลีนะบรรจง  :  กรรมการผู้จัดการ 
 ตอบข้อสอบถาม : รายได้ของโรงไฟฟ้าอ าพัน ค านวณจากค่าไฟคูณจ านวนเมกกะวัตต์ตามสัญญาขายไฟ ซึ่ง
ไม่ได้คิดเต็ม และมีความเป็นไปได้ที่จะสามารถเดินเครื่องได้ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ 
 ส าหรับการ update ข้อมูล จะมีช่องทางการส่งข่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่แล้ว หรือจะ
สอบถามมาที่นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทก็ได้ 
 

นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง   ประธานท่ีประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่เมื่อไม่มีผู้
ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในนามของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านท่ีได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้และขอปิดการประชุม ณ บัดนี้ 
        

          เลิกประชุมเวลา 17.00 น. 
         

       ..............................................                  
                                         (นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง) 
                                               ประธานท่ีประชุม 
   
       รับรองว่าถูกต้อง 
 
…..………………………………             …………………….…………………. 
(นายธีรชัย  ลีนะบรรจง)                (นายมณฑล  เชตุวัลลภกลุ) 
        กรรมการ                                    กรรมการ 
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ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ  
 

1.   ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 
 

1.1  นายวุฒิชัย   ลีนะบรรจง       

 อาย ุ   :  56  ปี 

 สัญชาติ     :  ไทย 

 ด ารงต าแหน่งในบริษัท :  กรรมการบริษัท   ประธานกรรมการบริษัท        
  

 คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด  :   
-      ปริญญาโท สาขากฎหมายธรุกิจ  คณะนติิศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
-      ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
-      ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 การอบรมบทบาทหน้าที่เป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :  

- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009 

- Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 4/2009 

 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งต้ัง : กรรมการบริษัท  ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนและในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่
ได้รับการเสนอช่ือได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ  
ประสบการณ์  ความเช่ียวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้น า วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีประวัติการท างานท่ีไม่ดา่งพร้อย และความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ 
ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ 
เสนอแนะแนวนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงผล
การปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา 

 

 จ านวนปีที่เคยด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท  :  11  ปี  (ตั้งแต่ ปี 2551) 

 วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ    :  3  ปี 

 ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ   :  ด้านการบริหารธุรกิจ และวิศวกรรมศาสตร ์

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท       :   - ไม่มี - 
       (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    :   เป็นลูกพ่ีลูกน้องกับนายธีรชัย ลีนะบรรจง 
 

 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ล าดับที่ 3 สิ่งที่ส่งมาด้วย ล าดับที่ 3 
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 ประวัติการท างานปัจจุบัน 

ด ารงต าแหน่งบริษัทจดทะเบียนซ่ึงเป็นบริษัทย่อย จ านวน 2 แห่ง  
2551-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบริหาร 
รักษาการประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

บมจ.แคปปิทอล เอ็นจเินียริ่ง เนต็เวิร์ค 

ปี 2561-ปัจจุบัน 
ปี 2551-ปัจจุบัน 
ปี 2551-ก.ย. 2562 

กรรมการผู้จดัการ 
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

บมจ. ระยองไวร์ อินดัสตรสี ์

ด ารงต าแหน่งบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน  จ านวน 11 แห่ง 
ปี 2551-ปัจจุบัน 
ปี 2560-ปัจจุบัน 

ประธานกรรมการบริษัท 
กรรมการผู้จดัการ 

บจก. เอ็นเนซอล 

ปี 2553-ปัจจุบัน 
 

ประธานกรรมการบริษัท 
กรรมการผู้จดัการ 

บจก. ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง 

ปี 2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจก. เอเวอร์กรีน ไบโอแมส 
ปี 2556-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจก. ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์  

ปี 2558-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจก. พาราไดซ์ กรีน เอนเนอยี ่
ปี 2558-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจก. ยูดับบลิวซี  โกเมนไบโอแมส 

ปี 2558-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจก. ยูดับบลิวซี โซลา่ร ์
ปี 2559-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจก. ยูดับบลิวซี  อ าพัน ไบโอแมส 

ปี 2559-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจก. สตึก ไบโอแมส 
ปี 2560-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท UWC (Cambodia) Co., Ltd. 

ปี 2560-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท Interglob Investment Co., Ltd. 
ด ารงต าแหน่งบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน        -ไม่มี- 
ด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  -ไม่ม-ี 

 

 คุณสมบัติต้องห้าม 

- ไม่มีประวัติการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระท าโดยทุจริต 

- ไม่มีประวัติการท ารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท  บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรือบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง ในรอบปีท่ีผ่านมา 

 การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา 
 -     คณะกรรมการบริษัท   7/7        ครั้ง    

                 -      คณะกรรมการบริหาร              6/6  ครั้ง 
                 -      สามัญผู้ถือหุน้      1/1  ครั้ง 
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1.2  ร้อยต ารวจโทศิวะรักษ์    พินิจารมณ ์

 อาย ุ   : 70  ปี 

 สัญชาติ    : ไทย 

 ด ารงต าแหน่งในบริษัท :  กรรมการบริษัท  กรรมการอิสระ 
   และประธานกรรมการตรวจสอบ 

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

 -     ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่
 -     ประกาศนียบัตรทางบัญชี UCLA, California, U.S.A.  
 -     ประกาศนียบัตรดา้นภาษี H&RBLOCKTAXSCHOOL, California, U.S.A. 
 -     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมลรัฐ California, U.S.A 
 -     ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตจากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล (TheIIA) 
 -     ผู้ตรวจสอบด้านการทุจรติรับอนุญาตจากสมาคมผู้ตรวจสอบด้านการทุจริตสากล (TheACFE) 

 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งต้ัง : กรรมการบริษัท  ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนและในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่
ได้รับการเสนอช่ือได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ  
ประสบการณ์  ความเช่ียวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้น า วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีประวัติการท างานท่ีไม่ดา่งพร้อย และความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ 
ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ 
เสนอแนะแนวนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงผล
การปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา 

 จ านวนปีที่เคยด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท :  10 ปี   (ตั้งแต่ ปี 2552) 

 จ านวนปีที่เคยด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ :  10 ปี   (ตั้งแต่ ปี 2552) 

 วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ  :  3  ปี  

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท     :  -ไมม่-ี 
(ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 

 ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ  :  ด้านบัญชีและการเงิน 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร   :  -ไมม่-ี 
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 ประวัติการท างานปัจจุบัน 

ด ารงต าแหน่งบริษัทจดทะเบียนอื่น   จ านวน 2 แห่ง 
     ปี 2551- ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีทีซีแอล 

ปี 2553 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ.  อินิทรี ดิจิตอล 

ด ารงต าแหน่งบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียนจ านวน  2 แห่ง 

ปี 2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. ลี แอนด์พินิจารมณ ์
ปี 2562 -ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บจก. อีฟิน เอ็กซ์  
ด ารงต าแหน่งบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน    -ไม่มี- 

ด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  -ไม่ม-ี 

 คุณสมบัติต้องห้าม 
- ไม่มีประวัติการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระท าโดยทุจริต 

- ไม่มีประวัติการท ารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท  บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรือบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง ในรอบปีท่ีผ่านมา 

 การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา 
-      คณะกรรมการบริษัท   7/7 ครั้ง 
-      คณะกรรมการตรวจสอบ 12/12 ครั้ง     
-      สามัญผู้ถือหุ้น     1/1 ครั้ง 

 
2.  ลักษณะความสัมพันธข์องผู้ได้รับการเสนอชื่อซ่ึงมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 

 
ลักษณะความสัมพันธ ์

 

รายชื่อผู้ได้รับการเสนอซึ่งมี 
คุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 

ร.ต.ท.ศิวะรักษ์   
พินิจารมณ ์

การถือหุ้น 
-  จ านวนหุ้น 
-  สัดส่วนของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด 

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ของบริษัท / บริษัทย่อย  ไม่เป็น 

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม 
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
(1)  เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน  พนักงานลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ี 
       ได้รับเงินเดือนประจ า 

 
 

ไม่ม ี

(2)  เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า) ไม่ม ี

(3)  เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่ม ี
(4)  มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงิน 
      หรือการกู้ยืมเงิน)  โดยระบุขนาดของรายการด้วย 

 
ไม่ม ี
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1.3  นายสุรพงศ์  แซ่ย่อง 

 อาย ุ   :  58  ปี 

 สัญชาติ    : ไทย 

 ด ารงต าแหน่งในบริษัท :  กรรมการบริษัท  และ  กรรมการบริหาร 

 คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :   
-     ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาตร ์Simo Fraser University, Canada 

 การอบรมบทบาทหน้าที่เป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : 
-    Directors Accreditation  Program  (DAP) รุ่น165/2019 

 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งต้ัง : กรรมการบริษัท  ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน  และในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่
ได้รับการเสนอช่ือได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ  
ประสบการณ์  ความเช่ียวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้น า วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีประวัติการท างานท่ีไม่ดา่งพร้อย และความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ 
ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ 
เสนอแนะแนวนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงผล
การปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา 

 จ านวนปีที่เคยด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท  :  9  เดือน   (ตั้งแต่ ปี 2562) 

 วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ   :  3  ปี  

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท      :  -ไมม่-ี 
     (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 

 ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ   : ด้านจัดซื้อ / โลจสิติกส์ / ทรัพยากรบุคคล 

 ประวัติการท างานปัจจุบัน 

ด ารงต าแหน่งบริษัทจดทะเบียน                           -ไม่มี- 
ด ารงต าแหน่งบริษัทจดทะเบียนซ่ึงเป็นบริษัทในกลุ่ม   -ไม่มี- 
ด ารงต าแหน่งบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียนจ านวน  3 แห่ง 
ปี2552 –ปี2556 ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท นิวเทคคอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
ปี2551 –ปี2551 ผู้จัดการทั่วไป, ผูจ้ัดการฝ่ายจัดซื้อส่วนกลาง บริษัท C.P Group (ประเทศจีน) 
ปี2537 – ปี2551 ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ, ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส ์ บริษัท โจตัน(ประเทศไทย) จ ากัด 
ด ารงต าแหน่งบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน    -ไม่มี- 
ด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  -ไม่ม-ี 

 คุณสมบัติต้องห้าม 
- ไม่มีประวัติการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระท าโดยทุจริต 

- ไม่มีประวัติการท ารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท  บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรือบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง ในรอบปีท่ีผ่านมา 
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 การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา 
-      คณะกรรมการบริษัท     2/2 ครั้ง 
-      คณะกรรมการบริหาร    5/6 ครั้ง  
-      สามัญผู้ถือหุ้น       - ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

(F 53-4)  
แบบรายงานการเพ่ิมทุน 

บริษัท เอ้ือวิทยา จ ากัด (มหาชน) 
วันที่ 18 มีนาคม 2563 

 
 ข้าพเจ้า บริษัท เอื้อวิทยา จ ากัด (มหาชน)  (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563  
เมื่อวันท่ี 18  มีนาคม 2563  เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้ 
1. การเพ่ิมทุน 

1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 
1,907,119,713  บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,316,252,588 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยัง
ไม่ได้จ าหน่าย จ านวน 5,908,671,250 หุ้น 

2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจ านวน 1,316,252,588 
บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,711,128,364.40 บาท  โดยการออกหุ้ นสามัญจ านวน 
3,948,757,764 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท  โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้ 

กรณีการเพิ่มทุนแบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ให้กรอกข้อมูลในล าดับถัดไปทุกข้อ ยกเว้นข้อ 2.2 
กรณีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้กรอกข้อมูลในล าดับถัดไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4 
 

2. การจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
2.1  แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน 

 
จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 
ราคาขาย 
ต่อหุ้น 

วัน เวลา จองซ้ือ 
และช าระเงิน 

ค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

ผู้ถือหุ้นเดิม - - - - - 
ประชาชน   - - - - - 
บุคคลใด ๆ (ระบุ)                    - - - - - 
เพื่อรองรับการ 
แปลงสภาพ/ใช้
สิทธิของตราสาร 
(ระบุ) 

- - - - - 

การเพ่ิมทุน ประเภทหุน้ จ านวนหุ้น 
 

มูลค่าที่ตราไว ้
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

  แบบก าหนดวตัถุประสงค์ใน หุ้นสามัญ - - - 
          การใช้เงินทุน หุ้นบุริมสิทธ ิ - - - 

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ล าดับที ่4 
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- กรณีที่เป็นการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ให้ระบุวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหรือวันก าหนดรายช่ือผู้ถือ
หุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนด้วย 

-  กรณีที่เป็นการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใด ๆ ให้ระบุรายละเอียดของบุคคลดังกล่าว ความสัมพันธ์กับบริษัทจด
ทะเบียนและหลักเกณฑ์การก าหนดราคาขายต่อหุ้น หากเป็นนิติบุคคลให้กล่าวถึงประเภทกิจการ ลักษณะการด าเนิน
ธุรกิจ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของนิติบุคคลนั้น 

- กรณีที่เป็นการจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการแปลงสภาพหรือรองรับการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นของตราสารต่าง ๆ  เช่น หุ้นกู้
แปลงสภาพ ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ฯลฯ ให้ระบุรายละเอียด
ของตราสารดังกล่าว โดยกล่าวถึงลักษณะของตราสาร จ านวนหรือมูลค่าเง่ือนไข และสาระส าคัญของตราสาร
ดังกล่าวด้วย (ถ้ามี)  

 

2.1.1 การด าเนินการของบริษัท กรณีทีม่เีศษของหุ้น 
    - ไม่มี – 
 2.2  แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
 

จัดสรรให้แก่ 
ประเภทหลักทรัพย์ 

จ านวนหุ้น 
ร้อยละต่อ 

ทุนช าระแล้ว1/ หมายเหตุ 

ผู้ถือหุ้นเดิม หุ้นสามญั 

หุ้นบุริมสิทธิ 

2,632,505,176 

- 

20.00 

- 

โปรดดูหมายเหต ุ

- 

ประชาชน หุ้นสามญั 

หุ้นบุริมสิทธิ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

บุคคลในวงจ ากัด หุ้นสามญั 

หุ้นบุริมสิทธิ 

1,316,252,588 

- 

10.00 

- 

โปรดดูหมายเหต ุ

- 
1/  ร้อยละต่อทุนช าระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate  
 

หมายเหตุ : 
1) มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร 

และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอ านาจ
พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายหุ้นให้
กลุ่มบุคคลใดก่อนหรือทุกกลุ่มบุคคลร่วมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงให้มีอ านาจในการก าหนดราคาเสนอ
ขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเง่ือนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าว อนึ่ง เมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามตารางข้างต้นแล้ว ทุนช าระแล้วในส่วนท่ีเพิ่มต้องไม่เกินร้อยละ 
30 ของทุนช าระแล้ว ณ วันท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน 

 

2) ให้บริษัทด าเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายก าหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีใน
ครั้งถัดไป ท้ังนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน 
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3) ราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ าตามที่ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ.72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
ต่อบุคคลในวงจ ากัด โดยราคาเสนอขายจะไม่ต่ ากว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันท าการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันท าการติดต่อกัน ก่อนวันก าหนด
ราคาเสนอขายหุ้น 

 

3. ก าหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัติการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 คือ วันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท 

เอื้อวิทยา จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยก าหนดรายช่ือผู้
ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 (Record Date) ในวันท่ี 2 เมษายน 2563 
 

4. การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต 
(ถ้ามี) 

 4.1 การอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
 4.2 ยื่นขอจดทะเบียนการลดทุน  เพิ่มทุนและทุนช าระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
 4.3 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไปที่
เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัดเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

5. วัตถุประสงค์ของการเพ่ิมทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพ่ิม 
 5.1 เพื่อน าเงินท่ีได้มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และเพื่อใช้ในการขยายกิจการของบริษัทในอนาคต 
 

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
 6.1  เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนเพิ่มเติมส าหรับการด าเนินกิจการและขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต 
  

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
 7.1  นโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ
หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล หากการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมี
นัยส าคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจก าหนดให้มีการจ่ายปันผลในอัตราน้อยกว่าอัตราที่ก าหนดข้างต้นได้  หากบริษัทมี
ความจ าเป็นท่ีจะต้องน าเงินก าไรสุทธิจ านวนดังกล่าวไปใช้เพื่อขยายการด าเนินงานของบริษัท 
 7.2  ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงานเริ่มตั้งแต่งวดที่มีการเสนอขายหุ้น
เพิ่มทุนและน าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 
 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการ 
อนุมัติการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

  - ไม่มี – 
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9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพ่ิมทุน/ จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
 

ล าดับ การด าเนินการ ก าหนดการ 
1. วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2563  วันท่ี 18 มีนาคม 2563 

2. วันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563  

วันท่ี 2 เมษายน 2563 

3. วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 วันท่ี 29 เมษายน 2563 
4. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ General Mandate ตามที่คณะกรรมการบริษัท

จะมีมติต่อไป 

5. จดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้ว และน าหุ้นเพิ่มทุนท่ีจัดสรรแล้วเข้าจดทะเบียน
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เพื่อท าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

ภายหลังจากท่ีมีการจดัสรร
หุ้นเพิ่มทุน 

ในแต่ละคราว 

6. ลดทุนจดทะเบียน ในกรณีที่ครบก าหนดระยะเวลาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
แบบ General Mandate และมีหุ้นเพิ่มทุนท่ีไม่ได้รับการจัดสรรเหลืออยู่ 

ก่อนมีการเพิ่มทุน 
ในครั้งถัดไป 

  
 บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ 

           
 

     
                (นายธีรชัย  ลีนะบรรจง)  (นายมณฑล  เชตุวัลลภกลุ) 
                ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                     กรรมการ 
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นิยามกรรมการอิสระ 

 
 บริษัท  เอื้อวิทยา จ ากัด (มหาชน)  ได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระไว้  ซึ่งมีความเข้มงวดกว่าข้อก าหนด    
ขั้นต่ าของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5  ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย    
บริษัทร่วม  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน  ลูกจ้าง  พนักงาน  ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ า  หรือ
ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน  ผู้ถือหุ้น      
รายใหญ่  หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่า  2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ  ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณทีี่กรรมการ
อิสระเคยเป็นข้าราชการ  หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา  
มารดา คู่สมรส  พี่น้อง  และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร  ของผู้บริหาร  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ผู้มีอ านาจ
ควบคุม  หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร  หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มี  หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท  ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน  
รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุม  ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท  
บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ  การเช่า  หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์  รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ  หรือการให้  
หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน
หนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ คู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช าระต่ออีก
ฝ่ายหนึ่ง  ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 25 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่
จ านวนใดจะต่ ากว่า ทั้งนี้การค านวณภาระหนี้สินดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่
เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน 
โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5. ไม่เป็น  หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท  และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย  ผู้มีอ านาจควบคุม  หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบ
บัญชี  ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัทสังกัดอยู่  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง
เป็นกรรมการอิสระ 
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6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย  หรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม         
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือมีผู้อ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย  ผู้มีอ านาจควบคุม หรือ
หุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า     
2 ปีก่อนวันท่ีได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น  เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือ      
ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท  หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน          
ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัท
ย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 
 

ภายหลังได้รับการแตง่ตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม ข้อ 1 ถึง 9 แล้ว  กรรมการอิสระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อย
ล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ 
(Collective decision) ได้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

45 
 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ – สกุล ร้อยต ารวจโทศิวะรักษ์    พินิจารมณ ์
อายุ (ปี) 70 

ที่อยู่ 247  ถนนร่มเกลา้  แขวงแสนแสบ  เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร  10510 
ด ารงต าแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
คุณวุฒิทางการศึกษา - Master of Arts in Public Administration, Minnesota State University, U.S.A. 

- ปริญญาตรี สังคมศาสตร์ (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
- ประกาศนียบัตรทางบัญชี UCLA, California, U.S.A. 
- ประกาศนียบัตรด้านภาษี H&R BLOCK TAX SCHOOL, California, U.S.A. 
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมลรัฐ California, U.S.A 
- ผู้ตรวจสอบภายในรบัอนุญาตจากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล (The IIA) 
- ผู้ตรวจสอบด้านการทุจริตรับอนญุาตจากสมาคมตรวจสอบดา้นการทุจริตสากล (The ACFE) 

การอบรม 
หลักสูตรกรรมการ 

- Directors Accreditation Program  (DAP)  รุ่น 14/2004 
- Directors Certification  Program  (DCP)  รุ่น 44/2004  
- Audit Committee  Program  (ACP)  รุ่น 16/2007  
- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 24/2009  
- How to Measure the Success of Corporation Strategy รุ่น 4/2014  
- Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่น 20/2014  
- Chartered Director Class (CDC) รุ่น 9/2015 

ประวัติการท างาน ปี 2551- ปัจจุบัน  ประธานกรรมการตรวจสอบ  บมจ. ทีทีซีแอล 
ปี 2558- ปัจจุบัน  ประธานกรรมการตรวจสอบ  บมจ.  SRK 
ปี 2553-ปัจจุบัน   กรรมการตรวจสอบ  บมจ.  Ini3 Digital 
ปี 2555-ปัจจุบัน   กรรมการบริษทั  บจก. Lee and Phinicharomna 

สัดส่วนการถือหุ้น -ไม่ม-ี 

ประวัติการท าผิดกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 

-ไม่ม-ี 

ความสัมพันธ์ทาง -ไม่ม-ี 
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ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
วาระที่มีส่วนได้เสียในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี ้

ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมที่จัดสรรให้
กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ 

การเข้าร่วมประชุม 
ในรอบปีที่ผ่านมา 

- คณะกรรมการบริษัท         6/6   ครั้ง 
- คณะกรรมการตรวจสอบ   12/12 ครั้ง 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรอืท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า -ไม่ม-ี 

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) -ไม่ม-ี 
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคัญ อันอาจมผีลท าใหไ้มส่ามารถท าหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ -ไม่ม-ี 
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ชื่อ – สกุล นายเพียรชัย  ถาวรรัตน ์
อายุ (ปี) 62 

ที่อยู่ 247  ถนนร่มเกลา้  แขวงแสนแสบ  เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร  10510 
ด ารงต าแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  และ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (Doctor Candidate) 
- ปริญญาโท  รัฐประศาสนศาสตรม์หาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
- ปริญญาตรี  คณะวิทยาศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒประสานมติร 

การอบรม 
หลักสูตรกรรมการ 

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

ประวัติการท างาน ปี 2550-ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ    บ.พีซีที เอเชียประกันภัย จ ากัด สปป.ลาว 
ปี 2540-ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ    บจก. พีซีทีบ ี
ปี 2540-ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ    บจก. พีซีทีแอล 
ปี 2560-ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ    บจก. ไทยไพรเวทโพสต์ 

สัดส่วนการถือหุ้น -ไม่ม-ี 
ประวัติการท าผิดกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 

-ไม่ม-ี 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

วาระที่มีส่วนได้เสียในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี ้

ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมที่จัดสรรให้
กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ 

การเข้าร่วมประชุม 
ในรอบปีที่ผ่านมา 

- คณะกรรมการบริษัท         6/6   ครั้ง 
- คณะกรรมการตรวจสอบ   11/12 ครั้ง 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรอืท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า -ไม่ม-ี 
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) -ไม่ม-ี 

3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคัญ อันอาจมผีลท าใหไ้มส่ามารถท าหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ -ไม่ม-ี 
 
 

 



 

48 
 

 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ – สกุล ดร.นที     นาคธนสุกาญจน ์
อายุ (ปี) 55 

ที่อยู่ 247  ถนนร่มเกลา้  แขวงแสนแสบ  เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร  10510 
ด ารงต าแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ   

คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาเอก บริหารธรุกิจดุษฎบีณัฑิต (การเงิน) โครงการปริญญาเอกร่วม   
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
- ปริญญาโท บริหารธรุกิจ (การเงนิ) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

การอบรม 
หลักสูตรกรรมการ 

Directors Accreditation Program  (DAP)  รุ่น 134/2017 

ประวัติการท างาน ปัจจุบัน  อาจารย์วิทยาลัยนานาชาติ สาขานวัตกรรมดิจิตัล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สัดส่วนการถือหุ้น 14,000,000 หุ้น (คิดเป็น 0.11 %) 

ประวัติการท าผิดกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 

-ไม่ม-ี 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

วาระที่มีส่วนได้เสียในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี ้

ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมที่จัดสรรให้
กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ 

การเข้าร่วมประชุม 
ในรอบปีที่ผ่านมา 

- คณะกรรมการบริษัท         6/6   ครั้ง 
- คณะกรรมการตรวจสอบ   12/12 ครั้ง 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรอืท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า -ไม่ม-ี 

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) -ไม่ม-ี 
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคัญ อันอาจมผีลท าใหไ้มส่ามารถท าหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ -ไม่ม-ี 
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ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

 ข้อ  44. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายในสี่เดือน นับแต่
วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท 

 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่งให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแล้วแต่จะเห็นสมควร 

 กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจ าปีพึงกระท ามีดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน 
(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไร 
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 
(5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท 
(6) กิจการอื่นๆ(ถ้ามี) 
 

ข้อ 45. ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือ    
ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะ
เข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้  แต่ต้องระบุเหตุผลใน
การที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น
ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

 

ข้อ 46. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา 
ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็น
เรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว 
และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน 

 

ข้อ 48. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า
ยี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นท้ังหมดแล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีใบหุ้นนับรวมกัน
ได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้
เป็นอย่างอื่น 
 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งช่ัวโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้า
ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ           
การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้น ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่ง
หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์
ประชุม 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ล าดับที่ 7 
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การมอบฉันทะเพ่ือเข้าประชุมผู้ถอืหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุน้ในการออกเสียงลงคะแนน 
ข้อ 47. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ และท าตามแบบที่นายทะเบียน
บริษัทมหาชนจ ากัดก าหนดโดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการก าหนดไว้ ณ สถานที่
ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปน้ี 

(1) จ านวนหุ้นท่ีผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู ่
(2) ช่ือผู้รับมอบฉันทะ 
(3) ครั้งท่ีของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

ข้อ 50. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
(1) การวินิจฉัยช้ีขาดและลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระท าโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการ

ออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระท าด้วยวิธีใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ 
(2) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน

เสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
(3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น  

นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 
 

การลงคะแนนลับอาจจะกระท าได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย
ให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหน่ึง 

 

วิธีการเลือกตั้งกรรมการ   กรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระ  และการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
ข้อ 21. บริษัทมีกรรมการคณะหนึ่งเพื่อด าเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้าคน 

และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักร 
 

ข้อ 22. กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ 
(1) บรรลุนิติภาวะ 
(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(3) ไม่เคยรับโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระท าโดยสุจริต 
(4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐเนื่องจากทุจริตต่อ

หน้าท่ี 
 

ข้อ 23. กรรมการนั้นให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 
(2) ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือคราว

ละหลายคน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วย
คะแนนท่ีมีตาม (1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสยีงข้างมาก บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสุดตามล าดบั
ลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น 
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ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึง
มีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด 

 

ข้อ 24. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากต าแหน่งหนึ่งในสามของจ านวน
กรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับ
ส่วนหน่ึงในสาม 

 

กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากหรือ
ตกลงกันในคณะกรรมการว่าผู้ใดจะออก และปีต่อๆไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

 

กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระในข้อน้ีอาจไดร้ับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได ้
 

ข้อ 32. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของ
บริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็น
กรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการ
ของบริษัทไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติ
แต่งตั้ง 
 

ข้อ 37. บ าเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะก าหนด 
 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวน
แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็
ได้และนอกจากนั้นไห้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท 

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในอันที่ได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท 
  การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งและวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการด ารงคุณสมบัติของกรรมการที่
เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะก าหนด 
 

การแต่งต้ังผู้สอบบัญชี 
ข้อ 59. ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนทุกปี โดยจะแต่งตั้ง

ผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของ
บริษัท 
 

การจ่ายเงินปันผล 
ข้อ 57. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสม

อยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และบริษัทจะต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า
ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ
ของทุนจดทะเบียน นอกจากเงินส ารองที่ได้ระบุไว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติเพื่อ
จัดสรรเงินไว้เป็นทุนส ารองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อด าเนินกิจการของบริษัทก็ได้ 

เงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุน้ละเท่ากัน 
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โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นการจ่ายเงินปันผลบริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนในรูปของหุ้น
ปันผล (Stock Dividend) โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น ส าหรับกรณีที่บริษัทยังจ าหน่ายหุ้นไม่ครบตาม
จ านวนที่จดทะเบียนไว ้

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไร
สมควรพอท่ีจะท าเช่นน้ัน และรายงานให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 

การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่
กรณีหรือภายหลังในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับโฆษณาค าบอกกล่าวการ
จ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ ภายใน 1 เดือนนับแต่วันท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติหรือคณะกรรมการลงมตแิล้วแต่กรณี 
 

เร่ืองอ่ืนๆ 
ข้อ 5.  ในกรณีที่บริษัทตกลงเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง

สินทรัพย์ท่ีส าคัญของบริษัทตามความหมายที่ก าหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการท า
รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส าคัญของบริษัทจดทะเบียน
แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวก าหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย 

ในกรณีที่บริษัทตกลงเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ที่ส าคัญของบริษัท ตามความหมายที่ก าหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)  ที่ใช้บังคับกับการท ารายการ
ที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส าคัญของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี 
หากประกาศดังกล่าวก าหนดให้บริษัทในฐานะบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนต้องด าเนินการใดแล้ว ให้บริษัทปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวก าหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ โดยอนุโลมด้วย 
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เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ 
การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 
 

 กรณีบุคคลธรรมดา 
 (1)    กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
  ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ  เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน  บัตร
ประจ าตัวข้าราชการ  ใบขับขี่  หรือหนังสือเดินทาง  และหากมีการเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย 
 

 (2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
(2.1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม หรือสามารถ Download  

ได้จาก  www.uwc.co.th  ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ (ให้ใช้แบบใดแบบหนึ่ง)  ซึ่งได้กรอก
ข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 

(2.2) ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ  (1)  และผู้ถือหุ้นได้ลงช่ือ 
รับรองส าเนาถูกต้อง 

(2.3) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับ ข้อ (1) 
 

กรณีนิติบุคคล 
 (1) กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

(1.1) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณี  บุคคลธรรมดา 
ข้อ (1) 

(1.2) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดย
ผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ)  และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็น
ผู้เข้าร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

 

(2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
(2.1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม  หรือสามารถ 

Download  ได้จาก  www.uwc.co.th ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ (ให้ใช้แบบใดแบบหนึ่ง) 
ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) 
ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ 

(2.2) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดย
ผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

(2.3) ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ
และลงช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 

(2.4) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา 
ข้อ (1) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ล าดับที ่8 
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กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศและแต่งต้ัง 
ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแล 
กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม  หรือสามารถ Download ได้จาก  

www.uwc.co.th ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ (ให้ใช้แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วนและลงลายมือช่ือของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะผู้มอบฉันทะต้องลงนามโดยผู้มี
อ านาจกระท าการแทนคัสโตเดียน (Custodian) และหลักฐานที่ต้องแนบมาพร้อมกับหนังสือมอบ
ฉันทะ คือ 
(1.1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามใน

หนังสือมอบฉันทะแทน 
(1.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน 

(Custodian) 
(2) ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัว

ประชาชน   บัตรประจ าตัวข้าราชการ  ใบขับขี่  หรือ หนังสือเดินทาง ของผู้รับมอบฉันทะต่อ
เจ้าหน้าท่ี เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  

 

ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับ
ฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้ง  แบบ ก.  หรือ แบบ ข.  หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้  
ส าหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข.  แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น 

 

2. วิธีการมอบฉันทะ 
 บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  และ  แบบ ข. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวง
พาณิชย์ ก าหนดหรือสามารถ Download  ได้จาก  www.uwc.co.th.  ซึ่งมีให้เลือก 3  แบบ  ดังนี้ 

 แบบ ก.  เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป  ซึ่งเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซับซ้อน 
 แบบ ข.  เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว 
 แบบ ค.  เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน 

(Custodian)  ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
 

ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยด าเนินการดังนี้ 
(1) เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง  เพียงแบบเดียวเท่านั้น 
(2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น  หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการ

อิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง  โดยให้ระบุช่ือพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบ
ฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าช่ือกรรมการอิสระ  ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือก
เพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว 

(3) ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท  ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย 
 

   ทั้งนีผู้้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการ
ลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบ
ฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจ านวนที่ตนถืออยู่ได้ 

http://www.uwc/
http://www.uwc/
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3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
 บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเขา้ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อน 1  ช่ัวโมง หรือตั้งแต่เวลา 13.00 นาฬิกา เป็น
ต้นไปในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 ณ บริษัท เอื้อวิทยา จ ากัด (มหาชน)  เลขท่ี 247 ถนนร่มเกลา้  แขวงแสนแสบ  
เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร  ตามแผนที่สถานท่ีจดัประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี ้
 

4. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 
 1. หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 
  วาระทั่วไป 

(1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผยด้วยวิธียกมือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็น
หนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใด อย่างหนึ่ง  คือ 
เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน 

(2) ในกรณีมอบฉันทะ  ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ใน
หนังสือมอบฉันทะเท่านั้น  หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียง
ลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ  หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน  ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ
ลงคะแนนได้แต่ไม่สามารถแยกการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  
หรืองดออกเสียง 

 

วาระเลือกต้ังกรรมการ 
  ส าหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้ นเลือกตั้ง
กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหน่ึง 
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือ

หลายคนเป็นกรรมการก็ได้  แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า

จ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น  ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนน
เสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด 
 

2. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนในแต่ละวาระ 
  ประธานที่ประชุมหรือผู้ด าเนินการประชุมจะช้ีแจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุม
รับทราบ โดยมีแนวทาง ดังนี ้

(1) ประธานท่ีประชุมหรือผู้ด าเนินการประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงใน
แต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นทีละครัง้จากท่ีประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย  
ไม่เห็นด้วย  หรืองดออกเสียง 

(2) วิธีการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยกมือลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น  จากนั้นจะน ามาหักออกจากเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วม
ประชุม  ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วยในวาระนั้นๆ  
 

 



 

56 
 

3. มติของที่ประชุมผู้ถือหุน้จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
    กรณีปกติ  ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
    กรณีดังต่อไปนี้  ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  3  ใน  4  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า  แก้ไข  หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่

ส าคัญ 
(ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท 
(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น  โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 
(ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 
(ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้ 
(ซ) การควบหรือเลิกบริษัท 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ก. 
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 

 

เขียนที่............................................................................... 

                                                                   วันที่ ............. เดือน .............................. พ.ศ. .................. 

ข้าพเจ้า...............................................................................................................  สัญชาติ.............................. 

อยู่บ้านเลขที่..................................................ถนน........................................ต าบล/แขวง................................................ 

อ าเภอ/เขต................................................................. จังหวัด......................................... รหัสไปรษณีย์........................... 
 เป็นผู้ถือหุ้นของ   บริษทั  เอื้อวิทยา  จ ากัด  (มหาชน) 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม ....................................... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..............................เสียง 

  หุ้นสามัญ......................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..............................เสียง 

 ขอมอบฉันทะให ้

 (1).....................................................................................................................................อายุ...................... ปี 

 อยู่บา้นเลขที่..................................................ถนน.................................................ต าบลแขวง........................................ 

อ าเภอ/เขต........................................................ จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย์.......................  หรือ 

 (2).....................................................................................................................................อายุ...................... ปี 

 อยู่บา้นเลขที่..................................................ถนน.................................................ต าบลแขวง........................................ 

อ าเภอ/เขต........................................................ จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย์.......................  หรือ 

 (3).....................................................................................................................................อายุ...................... ปี 

 อยู่บา้นเลขที่..................................................ถนน.................................................ต าบลแขวง........................................ 

อ าเภอ/เขต........................................................... จังหวัด................................................... รหัสไปรษณีย์.......................   

 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า      ในการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563  ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท เอื้อวิทยา จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 247 ถนนร่ม

เกล้า  แขวงแสนแสบ  เขตมีนบุรี   กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย    

 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนั้น  ให้ถือเสมือนว่าขา้พเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

 

  ลงชื่อ…………………...........................................………..………………………………ผู้มอบฉันทะ 

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

 

  ลงชื่อ…………………...........................................………..………………………..…ผูร้ับมอบฉันทะ 

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

 

  ลงชื่อ…………………...........................................………..………………………..…ผูร้ับมอบฉันทะ 

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

 

  ลงชื่อ…………………...........................................………..………………………..…ผูร้ับมอบฉันทะ 

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

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ 
             แบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 
อากรแสตมป์ 

20 บาท 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข. 
 (แบบท่ีก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 

เขียนที่............................................................................... 
                                                                   วันท่ี ............. เดือน .............................. พ.ศ. .................. 

 (1)  ข้าพเจ้า.................................................................................................  สญัชาติ..................................... 
อยู่บ้านเลขที่..................................................ถนน.................................................ต าบล/แขวง........................................ 
อ าเภอ/เขต............................................................ จังหวัด............................................ รหสัไปรษณยี์............................. 
 (2)  เป็นผู้ถือหุ้นของ  บริษัท  เอ้ือวิทยา จ ากัด  (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม ................................... หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากับ.........................เสยีง 
  หุ้นสามญั..................................หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากับ.........................เสยีง 
 (3)  ขอมอบฉันทะให้ 
  1. ช่ือ...................................................................................................................... อายุ ....................................ป ี
อยู่บ้านเลขที่.............................................................ถนน..............................................ต าบลแขวง................................. 
อ าเภอ/เขต.............................................................. จังหวัด......................................... รหสัไปรษณีย.์...................  หรือ 
  2. ช่ือ...................................................................................................................... อายุ ....................................ป ี
อยู่บ้านเลขที่.............................................................ถนน..............................................ต าบลแขวง................................. 
อ าเภอ/เขต.............................................................. จังหวัด......................................... รหสัไปรษณีย.์...................  หรือ 
  3. ช่ือ...................................................................................................................... อายุ ....................................ป ี
อยู่บ้านเลขที่.............................................................ถนน..............................................ต าบลแขวง................................. 
อ าเภอ/เขต.............................................................. จังหวัด......................................... รหสัไปรษณีย.์...................  หรือ 
  4. ร้อยต ารวจโทศิวะรักษ์  พินิจารมณ์  (กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ)   อายุ 70 ปี  
สัญชาติไทย  เลขท่ี 247  ถนนร่มเกล้า  แขวงแสนแสบ  เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร  10510  หรือ 
  5. นายเพียรชัย  ถาวรรัตน์   (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)  อายุ 62 ปี  สัญชาติไทย เลขที่ 247  
ถนนร่มเกล้า  แขวงแสนแสบ  เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร  10510 หรือ 
  6. ดร.นที  นาคธนสุกาญจน์   (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)  อายุ 55 ปี  สัญชาติไทย เลขที่ 247  
ถนนร่มเกล้า  แขวงแสนแสบ  เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร  10510  

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า      
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563  ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563  เวลา 14.00 น. ณ บริษัท เอื้อวิทยา 
จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 247  ถนนร่มเกล้า  แขวงแสนแสบ  เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน 
เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

  (4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
วาระที ่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 

เมื่อวันที่ 29 เมษายน  2562 
 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 
อากรแสตมป์ 

20 บาท 
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     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
วาระที่  2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2562 
  เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจ าปี 2562  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและงดจ่ายเงินปันผล 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

1.   นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง 
     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

2.   ร้อยต ารวจโทศิวะรักษ์    พินิจารมณ ์
     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

 3.   นายสุรพงส ์     แซ่ย่อง   
     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
วาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2563 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
วาระที่  8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.  
  ของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

        เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
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วาระที่  9 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป  
  (General Mandate) และแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท  
  เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

        เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
วาระที่  10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป  
  (General Mandate) 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

        เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 

วาระที่  11 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 
 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือ
ว่าการลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
 (6)  ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน
หรือในกรณีที่ท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร 
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามที่ข้าพเจ้า
ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 

ลงช่ือ                                                                                             ผู้มอบฉันทะ 
                        (                                                                                      ) 
 
ลงช่ือ                                           ผู้รับมอบฉันทะ ลงช่ือ                                           ผู้รับมอบฉันทะ 
   (                                                               )   (                                                                  ) 
 
ลงช่ือ                                           ผู้รับมอบฉันทะ ลงช่ือ                                           ผู้รับมอบฉันทะ 
   (                                                               )      (     ร้อยต ารวจโทศิวะรักษ์   พินิจารมณ์              ) 
 
ลงช่ือ                                           ผู้รับมอบฉันทะ ลงช่ือ                                           ผู้รับมอบฉันทะ 
   (        นายเพียรชัย          ถาวรรัตน์                  )      (             ดร.นที  นาคธนสุกาญจน์                   ) 
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หมายเหตุ 
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะต้องพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุ

เพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข. 
 
 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุน้ของ บริษัท เอื้อวิทยา จ ากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2563  ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563  เวลา 14.00 น. ณ บริษัท เอื้อวิทยา จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 247  ถนน
ร่มเกล้า  แขวงแสนแสบ  เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
วาระที่  .................................  เรือ่ง  ....................................................................................... 
   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
วาระที่  .................................  เรือ่ง  ....................................................................................... 
   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
วาระที่  .................................  เรือ่ง  ....................................................................................... 
   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
วาระที่  .................................  เรือ่ง  ....................................................................................... 
   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
วาระที่  .................................  เรือ่ง  ....................................................................................... 
   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
วาระที่  .................................  เรือ่ง  เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
 ช่ือกรรมการ...................................................................................................................... 
    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ...................................................................................................................... 
    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ...................................................................................................................... 
    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ...................................................................................................................... 
    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
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แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปีแบบรูปเล่ม 
 
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 
 
 บริษัท เอื้อวิทยา จ ากัด (มหาชน) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะขอรับ
รายงานประจ าปี 2562 ของบริษัทท่ีเป็นแบบรูปเล่ม  ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกรุณาแจ้งความจ านงโดยกรอกข้อมูลด้านล่าง 
และส่ง Fax ตอบรับกลับมายังบริษัทที่หมายเลข  02-543-9029 หรือ ส่ง e-mail  มาที่ thanyaporn@uwc.co.th  
เพื่อบริษัทจะได้จัดส่งรายงานประจ าปี 2562 มายังท่านต่อไป 
 

 
ช่ือ – นามสกุล ผู้ถือหุ้น (ตัวบรรจง) 
 

 

ที่อยู่ 
 
 
 
 

 

ช่ือผู้ที่สามารถติดต่อได้สะดวก 
 

 

โทรศัพท ์
 

 

โทรสาร 
 

 

E-mail address 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ล าดับที่ 12 
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แบบคัดกรองโรคไวรัสโควิด (COVID-19) 
ก่อนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ในวันพุธท่ี 29 เมษายน 2563 

ณ บริษัท เอื้อวิทยา จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 247  ถนนร่มเกล้า  แขวงแสนแสบ  เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร 

 
ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นความจริง เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแพรร่ะบาดของ

เชื้อไวรัสโควิด COVID-19  
 
ช่ือ- สกุล .......................................................................................................................................................................... 
หมายเลขโทรศัพท์..................................................................................................................................... 
 

1. ท่านมีไข้ ≥37.5 °C หรือไม?่     ใช่   ไม่ใช่ 

 

2. ท่านมีอาการดังต่อไปนี้ หรือไม?่ 

ไอ      ใช่   ไม่ใช่ 

เจ็บคอ      ใช่   ไม่ใช่ 

น้ ามูกไหล     ใช่   ไม่ใช่ 

เหนื่อยหอบ     ใช่   ไม่ใช่ 
 

3. ท่านมีประวัติการเดินทางมาจากตา่งประเทศ หรือมาจากพื้นท่ีที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 

COVID-19  ใน 14 วันท่ีผ่านมาหรือไม?่ 

  ใช่  มาจากประเทศ / พ้ืนท่ี ..................................................................... 
  ไม่ใช่ 

 
4. ท่านมีประวัตสิัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยโรคตดิเช้ือไวรสัโควดิ COVID-19  หรือไม?่ 

  ใช่ 
  ไม่ใช่ 

หมายเหตุ 

 หากพบว่าท่านมีไข้ ≥37.5°C หรือมีอาการอย่างใดอย่างหน่ึงตามที่บริษัทระบุไว้ หรือมีประวัติเดินทางมาจาก
ต่างประเทศหรือพื้นที่ท่ีมีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID-19 หรือมีประวัติสัมผัสอย่างใกล้ชิดที่ต้องสงสัยการติด
เช้ือไวรัสโควิด COVID-19 ขอให้ท่านมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ด้วยการกรอกและส่งมอบหนังสือ
ฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัท แทนการเข้าร่วมประชุมและเดินทางกลับ พร้อมปฏิบัติตาม
ค าแนะน าของกองควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุข 
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