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หนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้นครัง้ ที่ 2/2558
บริษัทเอือ้ วิทยาจากัด(มหาชน)
วันที่ 13พฤศจิกายน 2558
เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่

2/2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้ วย

1.
2.
3.
4.
5.
6.

สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558
รายละเอียดเบื ้องต้ นของหุ้นกู้
นิยามของกรรมการอิสระ
ข้ อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริ ษัทเสนอชื่อให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
ข้ อบังคับของบริ ษัทในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารและหลักฐานที่ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมต้ องแสดงก่อนเข้ าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะการ
ลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
7. แผนที่สถานที่จดั การประชุมวิสามัญถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2558
8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ด้ วยคณะกรรมการของบริ ษัท เอื ้อวิทยา จากัด (มหาชน)(“บริ ษัท”) จะจัดให้ มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่
2/2558ของบริ ษัท ในวันจันทร์ ท3ี่ 0พฤศจิกายน2558เวลา 9.00น.ณ ห้ องวิมานทิพย์ ชัน้ 5 โรงแรมมณเฑียรริ เวอร์ ไซด์เลขที่
372ถนนพระราม3แขวงบางโคล่เขตบางคอแหลมกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 29เมษายน 2558
(การลงมติ : ใช้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล บริ ษัทได้ จดั ทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 29
เมษายน 2558 แล้ วเสร็ จภายใน 14 วัน นับตังแต่
้ วนั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ จดั ส่งให้ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( “ตลาดหลักทรัพย์ฯ ”) ภายในระยะเวลาที่กาหนด พร้ อมนี ้ได้ จดั ส่งสาเนา
รายงานการประชุมดังกล่าวมาแนบท้ ายหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ (สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 1)
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือ หุ้น ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 29เมษายน 2558 ซึง่ ได้ มี
การบันทึกไว้ อย่างถูกต้ องตามความเป็ นจริ ง
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วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
(การลงมติ : ใช้ คะแนนเสียงไม่ น้อยกว่ า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน)

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้ บริ ษัทมีสภาพคล่องที่เพียงพอต่อการลงทุนเพิ่มเติมในโครงการต่างๆ
คณะกรรมการจึงเห็นควรอนุมตั ิให้ บริ ษัท ออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีมลู ค่ารวมของหุ้นกู้ทงระยะสั
ั้
น้
และระยะยาวที่ยงั ไม่ไถ่ถอน ณ ขณะเวลาใดขณะหนึง่ กาหนดไว้ ไม่เกิน 2,000 ล้ านบาท โดยเสนอขาย
ภายในประเทศต่อประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อเสนอขายในกรณีจากัด และ/หรื อเสนอขายให้ แก่ผ้ ลู งทุน
ประเภทสถาบันและ/หรื อผู้ลงทุนรายใหญ่ทงหมดหรื
ั้
อบางส่วนซึง่ อาจแบ่งเป็ นการเสนอขายในครัง้
เดียว หรื อหลายครัง้ ก็ได้ ดังรายละเอียดเบื ้องต้ นของหุ้นกู้ (สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 4)
นอกจากนี ้ มอบหมายให้ อยู่
ในอานาจของประธานกรรมการบริ หาร และ/หรื อ กรรมการผู้จดั การและ
มอบอานาจให้ แก่ ประธานกรรมการบริ หาร และ/หรื อ กรรมการผู้จดั การ ในการกาหนดหรื อ
เปลีย่ นแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่
ละชนิดในแต่ละครัง้ รวมทังให้
้ มีอานาจในการดาเนินการใดๆ อันจาเป็ น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้นนๆให้
ั ้ สาเร็ จและเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด ซึง่ รวมถึงมีอานาจในการแต่งตังผู
้ ้ จดั
จาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย การเข้ าทาและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement
หรื อสัญญา Placement Agreement และ/หรื อสัญญาอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง การจัดทาและยื่นคาขอและ
เอกสารต่างๆกับสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้ อง และ/หรื อบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง เป็ นต้ นตลอดจนดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้ องหรื อจาเป็ นได้
ทุกประการตามที่เห็นสมควร
ความเห็นของคณะกรรมการคณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมตั ิการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริ ษัท กาหนดไว้ ไม่เกิน 2,000 ล้ านบาท รายละเอียดตามที่เสนอทุก
ประการ
วาระที่ 3

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

คณะกรรมการบริ ษัทจึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมในวันเวลาและสถานที่ดงั กล่าวข้ างต้ นหากท่าน
ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองได้ และประสงค์จะมอบให้ ผ้ อู ื่นเข้ าประชุมแทนโปรดใช้ หนังสือมอบฉันทะที่แนบมา
ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 8หรื อ ลาดับที่ 9หรื อสามารถDownload ได้ จากwww.uwc.co.thซึง่ มีให้ เลือก3 แบบ โดยให้
เลือกใช้ แบบใดแบบหนึง่ เท่านัน้ และขอความกรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะหรื อแจ้ งไปยังบริ ษัทล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 1 วัน
ทาการก่อนวันประชุมเพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการตรวจสอบหลักฐานล่วงหน้ า
ทังนี
้ ้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมได้ ด้วยตนเอง ขอได้ โปรดแต่งตังผู
้ ้ รับมอบฉันทะเข้ าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ซึง่ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้ แก่กรรมการอิสระของบริ ษัท ดังมี
รายชื่อและรายละเอียดตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 4เพื่อให้ จานวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท
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ท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้ าประชุมณสถานที่ประชุมในวันดังกล่าวได้ ตงแต่
ั ้ 8.00 น.เป็ นต้ นไปจึงเรี ยนมา
เพื่อทราบ และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี ้

โดยคาสัง่ คณะกรรมการ

(นายวุฒิชยั ลีนะบรรจง)
รองประธานกรรมการบริ ษัท

