วันที่ 21 มีนาคม 2560
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
บริษัท เอื้อวิทยา จากัด (มหาชน)
เรื่อง
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
เรียน
ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559
2. รายงานประจาปี 2559 ในรูปแบบ CD-ROM ซึ่งประกอบด้วยรายงานประจาปีของ
คณะกรรมการบริษัทงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบ
กาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
4. นิยามของกรรมการอิสระ
5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ
การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
8. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญถือหุ้น
9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน
ตายตัว)
11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจาปีแบบรูปเล่ม
ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอื้อวิทยา จากัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372
ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ
พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28
เมษายน 2559 โดยได้จัดทารายงานการประชุมและจัดส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 พร้อมทั้งเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ของบริษัท www.uwc.co.th แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึก
รายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว โดย
บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ในเว็บไซต์ของบริษัทอีก
ครั้งหนึ่งแล้วพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามสาเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ลาดับที่ 1
วาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจาปี 2559
(การลงมติ : ไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ)

วั ต ถุ ป ระสงค์ และเหตุ ผล บริ ษั ท ได้ ส รุ ป รายงานของคณะกรรมการบริ ษั ท และผลการ
ดาเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2559 ซึ่งปรากฏในรายงานประจาปี 2559 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ลาดับที่ 2
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานของคณะกรรมการบริษัทและ
ผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2559 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจาปี 2559 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเหตุ ผ ล เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจ ากั ด ซึ่ ง
กาหนดให้บริษัทต้องจัดทางบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ รอบปี
บัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อนุมัติ
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติงบการเงินประจาปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบและ
ลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของสานักงาน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส
จากัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงิน
และผลการดาเนินงานของบริษัท ในปี 2559 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้

รายการ
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้จากงานโครงการ
และการขายสินค้า
รวมรายได้
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)

งบการเงินรวม
3,601.56
1,453.92
2,147.64
1,100.40

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะบริษทั
3,461.18
1,294.23
2,166.95
784.86

1,141.39
(59.38)
(0.0025)

871.76
12.04
0.0012

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจาปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่
ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ ตามสิ่งที่มาด้วยลาดับที่ 2
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรและงดจ่ายเงินปันผล
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
ของกาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลหากการจ่ายเงินปันผล
นั้นไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ อย่างไรก็ตามบริษัท
อาจกาหนดให้มีการจ่ายปันผลในอัตราน้อยกว่าอัตราที่กาหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความ
จาเป็นที่จะต้องนาเงินกาไรสุทธิจานวนดังกล่าวไปใช้เพื่อขยายการดาเนินงานของบริษัท
ทั้งนี้ในปี 2559 งบการเงินของบริษัทมีผลการดาเนินงานกาไรสุทธิเป็นจานวนเงิน 12.04 ล้าน
บาท เนื่องจากบริษัทต้องสารองเงินสดเป็นเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนเพิ่มในโครงการต่างๆ
ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนองดจ่ายเงินปันผล สาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี
2559 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559
และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของ
บริษัทฯ ข้อ 57 กาหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารอง ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุน
สารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น เห็นควรจัดสรรทุน
สารองตามกฎหมายใน อัตราร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิ ประจาปี เป็นจานวนเงิน 753,219 บาท
และจัดสรรเงินส่วนที่เหลือเข้าเป็นกาไรสะสมของบริษัทต่อไป
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจาปี 2559 สาหรับผลการดาเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559
ถึง วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2559 และเห็ น ควรจั ดสรรทุ น สารองตามกฎหมายเป็ น จ านวนเงิ น
753,219 บาท และจัดสรรเงินส่วนที่เหลือเข้าเป็นกาไรสะสมของบริษัทต่อไป

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัดและข้อบังคับของบริษัท
ข้อ 24 สรุปใจความ สาคัญว่า ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจาก
ตาแหน่งจานวน 1 ใน 3 ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จานวนใกล้ที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่
ก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 มีกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ
จานวน 3 คน คือ
1. พันตารวจเอกโกวิท
ภิรมย์วงศ์
กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท
2. นายธีรชัย
ลีนะบรรจง กรรมการบริษัท
3. ร้อยตารวจโทศิวะรักษ์ พินิจารมณ์ กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติเลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามตามวาระทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้
หารือกันอย่างกว้างขวาง เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ
ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลของผู้ที่ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทอยู่เดิม มี
ความเห็ น ว่ า เป็ น บุ ค คลที่ มี ค วามรู้ ความสามารถ เป็ น ผู้ มี พื้ น ฐานความเชี่ ย วชาญจาก
หลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นา วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมี
ทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์
เสนอแนะแนวนโยบายแก่ บริษั ท รวมทั้ งเป็ นบุค คลที่ มีคุณ สมบั ติตามกฎหมาย ประกาศที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ข้อมูลของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3
ในการนี้ พันตารวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ และ ร้อยตารวจโทศิวะรักษ์ พิ นิ จ ารมณ์ กรรมการ
รายเดิม และได้รับการเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งกรรมการอีกหนึ่งวาระนั้น คณะกรรมการได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่าง
เป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติที่จะดารงตาแหน่งกรรมการ
อิ สระตามที่ บ ริ ษั ท ก าหนดซึ่ ง เป็ น คุ ณ สมบั ติ ที่ เ ข้ ม กว่ า กรรมการอิ สระตามหลั ก เกณฑ์ ข อง
คณะกรรมการตลาดทุน โดยดารงตาแหน่งกรรมการอิสระน้อยกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกัน
อนึ่ง ในการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการนั้น บริษัทมิได้เปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา

วาระที่ 6

พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2560
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37. สรุปใจความสาคัญว่า กรรมการ
ของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส
หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา
ซึ่งในปี 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ เป็นจานวนเงิน
2,300,000 บาท โดยกาหนดจ่ายเป็นรายครั้ง สาหรับปี 2559 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่
กรรมการ เป็น จานวนเงินทั้ งสิ้น 1,545,000บาท ทั้งนี้ บริ ษัทสรุปจ านวนเงิ นที่จ่ ายให้แ ก่
กรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจาปี 2559 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2 ใน
หัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
รายละเอียด
วงเงินที่ขออนุมัติ
จานวนเงินที่จ่ายจริงเป็น
ค่าเบี้ยประชุมทั้งหมด
ผลประโยชน์อื่นใด

ปี 2560
(บาท)
(นาเสนอ)
2,300,000.-

-ไม่มี-

ปี 2559
(บาท)

ปี 2558
(บาท)

2,300,000.1,545,000.-

2,300,000.1,642,500.-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุ มั ติ ค่ า ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 ตามที่ คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ ประจาปี 2560 เป็นจานวนเงิน 2,300,000.-บาท ซึ่งเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2559
ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้าง
ของบริษัท ซึ่งกาหนดการจ่ายเป็นรายครั้ง โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม
ประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ
รวมถึงความเหมาะสมของจานวนคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดการดังนี้
1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน คือ ค่าเบี้ยประชุม
(1) ประธานกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 30,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับประธานกรรมการได้รับเงินเดือน
ประจาแล้ว หรือเป็นประธานกรรมการบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมใน
การเข้าร่วมประชุมครั้งละ 20,000.-บาทแทน

(2) กรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับ
เงินเดือนประจาแล้ว หรือเป็นพนักงานงานในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการ
เข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
(3) คณะกรรมการบริหาร (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหาร ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับประธาน
กรรมการบริ หารที่ได้รับเงินเดือนประจาแล้ว หรือเป็น ผู้บริหารในเครือ จะได้รับ
ค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารครั้งละ 10,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับกรรมการบริหาร
ท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจาแล้ว หรือเป็นพนักงานงานในเครือ จะได้รับค่าเบี้ย
ประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 2,000.-บาทแทน
(4) คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 25,000.-บาท
 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบครั้งละ 15,000.-บาท
(5) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 เบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 25,000.บาท
 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 15,000.-บาท
ทั้งนี้สาหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจาแล้ว หรือเป็นพนักงาน
ในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
2. ค่าตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ
บริษัทไม่มีนโนบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรื อ
พนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่ กรรมการ
และผู้บริหารของบริษัท
วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี ประจาปี 2560
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบ
บัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และข้อบังคับ
ของบริษัท ข้อ 59 กาหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดารง
ตาแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจาปี 2559 คือ
1. นายพิสิฐ
ทางธนกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ ปี 2556-2559 เป็นปีที่ 4) และ/หรือ

2. นายไพบูล
ตันกูล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
3. นางสาวสกุณา
แย้มสกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
4. นางสาวนภนุช
อภิชาตเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
แห่งสานักงาน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
ดังนั้น สาหรับปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง ผู้สอบ
บัญชีคนเดิมคือ
1. นายพิสิฐ
ทางธนกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 และ/หรือ
2. นายไพบูล
ตันกูล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ
3. นางสาวสกุณา
แย้มสกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 และ/หรือ
4. นางสาวนภนุช
อภิชาตเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266
แห่งสานักงาน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจาปี
2560 เป็นปีที่ 5 เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทางานที่ดี มีทีมสนับสนุนเพียงพอ
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา และพิจารณา
เห็นควรอนุมัติค่าตอบแทน ดังนี้
รายละเอียด
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 2
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 3
ค่าสอบบัญชีประจาปี
รวมทั้งสิน้

จานวนเงิน (บาท) จานวนเงิน (บาท)
ปี 2560
ปี 2559
(นาเสนอ)
380,000.280,000.380,000.280,000.380,000.280,000.1,308,000.1,200,000.2,448,000.2,040,000.-

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด
ซึ่งกาหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุก
ปีและโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง
1. นายพิสิฐ
ทางธนกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 และ/หรือ
2. นายไพบูล
ตันกูล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ
3. นางสาวสกุณา แย้มสกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 และ/หรือ
4. นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266

แห่งสานักงาน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจาปี
2560 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจาปี 2560 เป็นจานวนเงิน 2,448,000.-บาท โดยผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งหรือผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตในนาม สานักงาน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด เพื่อให้มั่นใจว่า
กระบวนการจัดทางบการเงินจะสามารถดาเนินการตรวจสอบได้แล้วเสร็จตามกาหนดเวลา
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท/ บริษัท
ย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็น
อิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และนอกจากนี้ยังเป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 5 แห่งของบริษัท ซึ่งมีค่าสอบบัญชี ประจาปี 2560 รวม 5 แห่ง จานวน
2,753,000.-บาท ค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น ไม่มีการ
ให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี และในอนาคตไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงาน
บริการอื่น อันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จ
อนึ่ง ถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นผู้สอบบัญชีและสังกัดสานักงาน
เดียวกันก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าผู้สอบบัญชีจะ
สามารถจัดทางบการเงินของบริษทั และบริษัทย่อยได้ทันตามกาหนดเวลา เนื่องจากผู้สอบบัญชี
จะมีการนัดประชุมร่วมกับผู้บริ หารเพื่อวางแผนการตรวจสอบอย่างเป็นระบบและกาหนด
ระยะเวลาในการตรวจสอบเป็นการล่วงหน้า
วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้น
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคาถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ถึง
คณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยสามารถส่งคาถามมายังบริษัทได้ดังนี้
1. ผู้ถือหุ้นส่งคาถามที่ประสงค์จะสอบถาม พร้อมรายละเอียดประกอบ (ถ้ามี) และข้อมูลของผู้ถือหุ้น
(ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail) ที่สามารถติดต่อได้
2. ช่องทางที่บริษัทเปิดรับคาถาม :
 เว็บไซต์ www.uwc.co.th
 E-mail : monthon@uwc.co.th และ/หรือ thanyaporn@uwc.co.th
 โทรสาร 02-543-9029, 02-915-2114
 ไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งไปยัง นายมณฑล เชตุวัลลภกุล (เลขานุการบริษัท)
3. ช่วงเวลาการเปิดรับคาถาม : ภายในวันที่ 21 เมษายน 2560
4. เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมคาถาม และส่งให้ประธานกรรมการบริหารพิจารณาตามลาดับ

การตอบคาถามกรณีที่ผู้ถือหุ้นส่งคาถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะพิจารณาตอบคาถาม
ที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น โดยตอบในวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบให้
บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือ
มอบฉั น ทะที่ แ นบมา ตามสิ่ ง ที่ ส่ง มาด้ ว ยลาดั บ ที่ 9 หรื อ ลาดั บ ที่ 10 หรื อ สามารถ Download ได้ จ าก
www.uwc.co.th ซึ่ งมี ใ ห้เ ลื อก 3 แบบ ในกรณีผู้ถือ หุ้ นเป็น ผู้ ลงทุ นต่ างประเทศและแต่ งตั้ งให้ คั สโตเดี ย น
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้ง แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ
แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สาหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข.
แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น
ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ขอได้โปรดแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้า
ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของ
บริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 5 เพื่อให้จานวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับ
ของบริษัท บริษัทขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทาการ ก่อนวัน
ประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี้
โดยคาสั่งคณะกรรมการ

(นายวุฒชิ ัย ลีนะบรรจง)
รองประธานกรรมการบริษัท

