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ที่  UPA-AGM-62  

                       วนัที่ 5 เมษายน 2562 

เร่ือง ขอเชิญเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2562    

เรียน ท่านผูถ้ือหุน้ของบริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1.     ส าเนารายงานการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ คร้ังท่ี 1/2562 ประชุมเม่ือวนัที่ 15 มกราคม 2562 

2.     รายงานประจ าปี 2561 ของบริษทัฯ ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) 

3.     ส าเนางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัฯ ส าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) 

  4.     รายนามและประวติัของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออก 
ตามวาระและเพื่อแต่งตั้งกรรมการใหม่ 

5.     ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการประชุมผูถ้ือหุน้และการออกเสียงลงคะแนน  

  6.     เอกสารหรือหลกัฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2562 

 7.     การใชร้หัสคิวอาร์ (QR Code) ส าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2561 และส าเนางบแสดงฐานะ
  ทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จของบริษทัฯ  

  8.     หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ก.  แบบ ข. และแบบ ค.  

  9.     ขอ้มูลกรรมการอิสระที่เป็นตวัแทนรับมอบฉันทะในการประชุม 

  10.   แผนที่สถานที่จดัประชุม 

         ดว้ยคณะกรรมการของบริษทัฯ มีมติให้เรียกประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2562 ในวนัองัคารที่ 23 เมษายน 
2562 เวลา 10.00 น. (เร่ิมลงทะเบียนเวลา 08.30 น.)  ณ หอ้งอินฟินิต้ี ชั้น 7 โรงแรมเอทสั ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  เพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

วาระที่  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2562 ประชุมเม่ือวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562  

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล      

บริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที่ 15 มกราคม 2562 และ
ไดส่้งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้แก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามที่
กฎหมายก าหนดเรียบร้อยแลว้ รายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1. 

ความเห็นคณะกรรมการ          

คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที่ 15 มกราคม 2562 
ไดมี้การบนัทึกไวอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้รับรองรายงานการประชุม
ดงักล่าว 

หมายเหตุ           

มติวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากจ านวนของเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล           

คณะกรรมการไดส้รุปผลการด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัของบริษทัฯ ท่ีเกิดข้ึนในรอบปี 2561 ไว้
ในรายงานประจ าปี 2561 แลว้ รายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2. 

  ความเห็นคณะกรรมการ           

 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่
ส าคญัท่ีเกิดข้ึนในรอบปี 2561 รายละเอียดปรากฏตาม  ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2. 

หมายเหตุ           

วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 
ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล           

บริษทัฯ ไดจ้ัดท างบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัฯ ส าหรับรอบระยะเวลา
บญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และไดจ้ดัใหผู้ส้อบบญัชีรับอนุญาตท าการตรวจสอบ รวมถึงไดรั้บการ
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเรียบร้อยแลว้  

ทั้งน้ี เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) และ
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ซ่ึงก  าหนดใหบ้ริษทัฯ จะตอ้งจดัท างบดุลและบญัชีก  าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปี
บญัชีเพื่อเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมติัในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ทุกปี  จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 รายละเอียดปรากฏตาม  ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3.   

ความเห็นคณะกรรมการ           

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561 ซ่ึงผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี รวมถึงไดรั้บการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและไดรั้บการอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทัเรียบร้อยแลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม  ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3. 

หมายเหตุ           

มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 เป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี  2561 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล          

เน่ืองจากการที่ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี  ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
บริษทัฯ มีผลการด าเนินงานขาดทุนสุทธิ จ านวน 300.74 ลา้นบาท  และมีขาดทุนสะสมยงัไม่จดัสรร ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2561 จ  านวน 980.97 ลา้นบาท  ซ่ึงตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้
การแกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ นั้น หา้มไม่ใหบ้ริษทัฯ จ่ายปันผลหากบริษทัฯ มีผลประกอบการ
ขาดทุน และให้บริษัทฯ จัดสรรทุนส ารองจากเงินก าไรเท่านั้ น ดังนั้ น เพื่อให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายและ
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก  าหนด จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมติังดจัดสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารอง
ตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2561 

ความเห็นคณะกรรมการ           

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมติังดจัดสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี  2561 เพื่อให้เป็นไปตามที่
กฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก  าหนด 

หมายเหตุ           

มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2562 และแต่งต้ัง
กรรมการใหม่ 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล           

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้ งท่ีไดมี้การแก้ไขเพิ่มเติม) และ
ข้อบังคับของบริษัทฯ ก  าหนดให้ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นกรรมการจ านวนหน่ึงในสามของจ านวน
กรรมการทั้งหมดจะตอ้งออกจากต าแหน่งเป็นอตัรา โดยในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2562 กรรมการ
ที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระมีจ านวน 2 ท่าน ไดแ้ก่ 

ล าดับ 
รายช่ือกรรมการที่ออกจากต าแหน่ง

ตามวาระ 
ต าแหน่ง 

จ านวนคร้ังที่
เข้าร่วม

ประชุมคณะ
กรรม 

การในปี 2561 

จ านวนปีที่
ด ารงต าแหน่ง
กรรมการของ

บริษัทฯ 

1. นายอุปกิต ปาจรียางกูร ประธานกรรมการ 10/12  คร้ัง 4  ปี 

2. นายกวิน เฉลิมโรจน ์ กรรมการ 12/12  คร้ัง 6  ปี 
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นอกจากน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการมีมติให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2562 เพื่อพิจารณา
แต่งตั้งกรรมการใหม่จ านวน 2 ท่าน ดงัมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

1. นายสมชาย คล่องประมง  กรรมการ 

2. นายเทวรักษ ์โรจนพฤกษ ์ กรรมการ 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัพิจารณาคุณสมบติัของกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน และบุคคล
ที่จะเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2562 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่จ านวน 2 ท่าน รวม
เป็น 4 ท่าน ซ่ึงมีรายละเอียดปรากฏตาม  ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4.  แลว้เห็นว่า กรรมการทั้ ง 4 ท่าน เป็นผูมี้ความรู้
ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ และมี
คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ข
เพิ่มเติม) และพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2538 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) 
ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวขอ้ง  

ทั้งน้ี ภายหลงัจากท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นอนุมติัการแต่งตั้งดงักล่าว บริษทัฯ จะมีกรรมการรวมทั้งส้ิน 7 ท่าน ดงัมี
รายนามดงัต่อไปน้ี 

1. นายอุปกิต ปาจรียางกูร  ประธานกรรมการ 

2. นายกวิน เฉลิมโรจน์   กรรมการ 

3. นายสมชาย คล่องประมง  กรรมการ 

4. นายเทวรักษ ์โรจนพฤกษ ์ กรรมการ 

5. นายรัฐศรัณย ์มูลสาร   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

6. นายติรวฒัน์ สุจริตกุล  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

7. นายจอห์น เอด็เวอร์ด แมค็คอช กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

 นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุน้สามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับคดัเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าได้
ในระหว่างวนัที่ 20 ธันวาคม 2561 ถึงวนัที่ 31 มกราคม 2562 แต่ไม่มีผูถ้ือหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลอื่นใดเขา้
รับคดัเลือกเป็นกรรมการเพิ่มเติม 
ความเห็นคณะกรรมการ           

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมติัเลือกตั้งบุคคลดงัต่อไปน้ีท่ีตอ้งออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ  

1. นายอุปกิต ปาจรียางกูร  ประธานกรรมการ 

2. นายกวิน เฉลิมโรจน์   กรรมการ 

และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจ านวน 2 ท่าน ดงัมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

1. นายสมชาย คล่องประมง  กรรมการ 

2. นายเทวรักษ ์โรจนพฤกษ ์ กรรมการ 

หมายเหตุ           

มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน (ทั้งน้ี บริษทัฯ จะเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล) 
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล           

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้ งท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก  าหนดให้กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ 
โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามขอ้บงัคบัหรือตามที่ประชุมผูถ้ือหุ้นจะอนุมัติ ซ่ึงอาจ
ก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางหลกัเกณฑ์ และจะก าหนดเป็นคราว ๆไป หรือจะใหมี้ผลตลอดไปจนกว่า
จะมีการเปลี่ยนแปลงกไ็ด ้และนอกจากนั้นใหไ้ดรั้บเบ้ียเลี้ยงและสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษทัฯ 

 ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจ 
และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยจากการพิจารณาคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมติัก  าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 โดยมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

 ปี 2562 (ปีที่เสนอ) ปี 2561  

ค่าเบ้ียประชุม ประธานฯ กรรมการฯ ประธานฯ กรรมการฯ 

1. คณะกรรมการบริษทั 20,000 บาท/   
คน/คร้ัง 

15,000 บาท/ 
คน/คร้ัง 

20,000 บาท/
คน/คร้ัง 

15,000 บาท/
คน/คร้ัง 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/     
คน/คร้ัง 

15,000 บาท/
คน/คร้ัง 

20,000 บาท/
คน/คร้ัง 

15,000 บาท/
คน/คร้ัง 

3. คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน 

20,000 บาท/   
คน/คร้ัง 

15,000 บาท/ 
คน/คร้ัง 

20,000 บาท/
คน/คร้ัง 

15,000 บาท/
คน/คร้ัง 

4. คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

20,000 บาท/   
คน/คร้ัง 

15,000 บาท/ 
คน/คร้ัง 

20,000 บาท/
คน/คร้ัง 

15,000 บาท/
คน/คร้ัง 

ความเห็นคณะกรรมการ           

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมติัก  าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 
2562 ดงัรายละเอียดขา้งตน้ 

หมายเหตุ           

มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมา
ประชุม 
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2562 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล           

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ข
เพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ท่ีก  าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุน้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบ
บญัชีของบริษทัฯ ทุกรอบปีบญัชี  

คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2562 โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชี
คนใดคนหน่ึงไดแ้ก่ นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 หรือ นายไพบูล ตนักุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 หรือ นายพิสิฐ ทางธนกุล ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 เป็นผูท้  าการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ 

และในกรณีที่ผูส้อบบญัชีดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที่ได ้ให้บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 
จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอื่นของส านกังานท าหนา้ที่ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัทฯ แทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้นไดท้  าหน้าท่ีในการสอบ
บญัชีของบริษทัฯ มาแลว้เป็นเวลา 3 ปี ตั้ งแต่ปี 2559 และผูส้อบบญัชีซ่ึงมีรายช่ือดังกล่าวเป็นบุคคลที่ไม่มี
ความสัมพนัธ์หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ ผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่
อย่างใด ดงันั้น จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี 
ผูส้อบบญัชีทั้ง 3 ท่านดงักล่าวจะท าหนา้ที่ในการตรวจสอบบญัชีของบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ดว้ย 

นอกจากน้ี เห็นควรน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนผู ้สอบบัญชี 
ประจ าปี 2562 มีรายละเอียด ดงัน้ี  

รายละเอียดค่าตอบแทน ปี 2562 (ปีที่เสนอ) ปี 2561 

ค่าสอบบญัชีส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม  1,350,000 บาท  1,350,000 บาท 
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1  370,000 บาท  370,000 บาท 
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 2 370,000 บาท   370,000 บาท 
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 3 370,000 บาท 370,000 บาท 

รวมค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี  2,460,000 บาท  2,460,000 บาท 

ทั้งน้ี ค่าตอบแทนในการสอบบญัชีขา้งตน้ ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Services) 

การแต่งตั้ งผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการก าหนดค่าสอบบัญชีข้างต้นได้ผ่ านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

ความเห็นคณะกรรมการ           

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทัไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ไดแ้ก่ นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล หรือ นายไพบูล ตนักูล หรือ นายพิสิฐ 
ทางธนกุล เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2562 และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงิน
ไม่เกิน 2,460,000  บาท 
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หมายเหตุ           

มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน  

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

หมายเหตุ           

ในการเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่ก  าหนดในหนงัสือเชิญประชุม จะตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า
หน่ึงในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดสนบัสนุน เพื่อบรรจุใหท่ี้ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาเร่ืองอื่น
นอกเหนือจากที่ก  าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ือหุ้นของบริษทั ยูไนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) โปรดเขา้ร่วมประชุมตาม
วนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวโดยพร้อมเพรียงกนัจกัขอบคุณยิง่  โดยโปรดตรวจสอบรายการเอกสารหรือหลกัฐานท่ีตอ้งน ามา
เพื่อแสดงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมดงักล่าวตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6.   เพื่อสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมของท่านผูถ้ือหุน้ 

หากท่านผู ้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้ งบุคคลอื่นให้เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุม กรุณา
กรอกและลงนามในหนังสือมอบฉันทะท่ีแนบมาน้ี ส่ิงที่ส่งมาด้วย 8.   และส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากร
แสตมป์โดยถูกตอ้งเรียบร้อยดงักล่าวต่อประธานในที่ประชุมก่อนผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุม ทั้งน้ี ท่านผูถ้ือหุ้นสามารถ
มอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัฯ ดงัมีรายนามและขอ้มูลตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 9.   เป็นผูรั้บมอบฉันทะของท่านในการ
ประชุมได ้ 

ทั้งน้ี ผู ้ถือหุ้นหรือผู ้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ 
สถานท่ีประชุม ตั้งแต่เวลา 08.30 น. จนถึงเวลา 10.00 น.  

 

 ขอแสดงความนบัถือ  

 

 

  

ลงช่ือ .............................................................. กรรมการ 

 ( นายกวนิ  เฉลิมโรจน์ )  
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ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1. 

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2562            

บริษัท ยไูนเต็ด พาวเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) 

 

เวลาและสถานที่ 

ประชุมเม่ือวนัที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ  หอ้งอินฟินิต้ี ชั้น 7 โรงแรมเอทสั ลุมพินี  เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายอุปกิต  ปาจรียางกูร ประธานกรรมการบริษทั และกรรมการ 

2. นายกวิน  เฉลิมโรจน์ กรรมการ 

3. นายรัฐศรัณย ์ มูลสาร กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

4. นายจอห์น  เอด็เวอร์ด  แมค็คอช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายพรอินทร์ แมน้มาลยั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เมียนมาร์ ยพูีเอ จ ากดั(บริษทัยอ่ย) 

2. นายสมพรต  สาระโกเศศ รองประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ดา้นปฏิบติัการ 

3. นายวิชญ ์ สุวรรณศรี รองประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ดา้นบญัชีและการเงิน 

4. นายเทวรักษ ์ โรจนพฤกษ ์ ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ดา้นเทคนิค 

 

เร่ิมการประชุม 

           นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ ท าหน้าที่เป็นผู ้ด  าเนินการประชุม (“ผู้ด าเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับและ
ขอบคุณผูถ้ือหุ้นและผูเ้ขา้ร่วมประชุมที่มาเขา้ร่วมการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 ของบริษทั ยูไนเต็ด พาวเวอร์ 
ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และได้ช้ีแจงให้ทราบถึงขอ้มูลเบ้ืองตน้ของบริษทัฯ  ว่า ขณะน้ีบริษัทฯ มีทุนจด
ทะเบียนจ านวน 3,335,000,087.50 บาท ทุนช าระแลว้ 3,335,000,087.50 บาท เป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนช าระแลว้จ านวน  
6,670,000,175 หุน้ มูลค่าหุน้ที่ตราไว ้หุน้ละ 0.50 บาท โดยบุคคลท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมในการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ คร้ังท่ี 
1/2562 เป็นบุคคลผูท้ี่มีช่ือปรากฏในทะเบียนผูถ้ือหุน้ ณ วนัก  าหนดรายช่ือผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถ้ือ
หุน้ คร้ังท่ี 1/2562 (Record Date) คือ 25 ธนัวาคม 2561 

 การประชุมในวนัน้ีมีผูถ้ือหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 36 ราย และโดยการมอบฉันทะ จ านวน 43 ราย รวม
ทั้งส้ิน 79 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้นทั้งส้ิน 2,796,167,263 หุ้น จากจ านวนหุ้นทั้งหมดของบริษทัฯ ที่ออกและเรียกช าระแล้ว 
6,670,000,175 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 41.9215 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ของบริษทัฯ เป็นอนัครบองคป์ระชุม 
โดยขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 29 มีขอ้ก  าหนดเกี่ยวกบัองคป์ระชุมว่า ตอ้งมีผูถ้ือหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้ือหุน้ (ถ้ามี) มา
ประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 ราย หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผูถ้ือหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3
ของหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทัฯ จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
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เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีในส่วนของการออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุม 
ผูด้  าเนินการประชุมไดแ้จง้วิธีปฏิบติัในการลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียง ดงัน้ี 

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผูถ้ือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ที่ตนถือ  โดยให้
นบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

2. กรณี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายก าหนด  ให้ปฏิบัติการ
ลงคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอใหผู้ถ้ือหุน้ลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนน ทั้งน้ี เพื่อใหเ้กิดความ
โปร่งใสในการลงคะแนน 

ในการลงคะแนนเสียงส าหรับทุกวาระ หากไม่มีผูถ้ือหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหถ้ือว่าผูถ้ือ
หุน้ เห็นชอบหรือเห็นดว้ยตามจ านวนเสียงของผูถ้ือหุ้นต่อมติที่น าเสนอ ส าหรับผูถ้ือหุน้ที่ไม่เห็นดว้ยหรือ
งดออกเสียงให้ผูถ้ือหุ้นลงคะแนนในบตัรลงคะแนนที่บริษทัฯ จัดให้ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบตัร
ลงคะแนน  

ในการรวมผลคะแนน บริษทัฯ จะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หกัออกจากคะแนนเสียง
ทั้งหมด และส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย  ส าหรับผูท่ี้ออกเสียงเห็นดว้ยในวาระเหล่าน้ี  
ขอให้เกบ็บตัรลงคะแนนไวก้่อน และส่งคืนแก่เจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ หลงัเสร็จส้ินการประชุม ทั้งน้ี การ
ลงคะแนนเสียงในการประชุมคร้ังน้ี เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลบั แต่มีการ
เกบ็บตัรลงคะแนนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อใหเ้กิดความโปร่งใส 

บตัรลงคะแนนในลกัษณะดงัต่อไปน้ี ถือว่าเป็นบตัรเสีย และมีผลใหก้ารลงคะแนนดงักล่าวเป็นโมฆะ 

1. บตัรลงคะแนนทีมี่การท าเคร่ืองหมายเกินกว่าหน่ึงช่อง  

2. บตัรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั  

3. บตัรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือช่ือก  ากบั  

4. บตัรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงท่ีมีอยู่ 

ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้ตอ้งการแกไ้ขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงช่ือก  ากบัทุกคร้ัง 

3. กรณี ผู้ถือหุ้นที่ท าหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ซ่ึงก  าหนดให้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียง
ลงคะแนนตามความประสงคข์องผูถ้ือหุน้หรือผูม้อบฉันทะ บริษทัฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์
ของผูถ้ือหุน้หรือผูม้อบฉันทะ  

ในกรณีของผูถ้ือหุน้ต่างประเทศ ซ่ึงแต่งตั้งคสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ สามารถ
แยกลงคะแนน เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกนัในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะท าการ
ลงคะแนนเท่ากบัจ านวนหุน้ที่ตนถือ 

4.  ภายใตข้อ้บงัคบัของบริษทัฯ  ขอ้ 30 ก  าหนดให้ ในกรณีปกติใหถ้ือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหน่ึงหุ้นมีหน่ึงเสียง ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
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ดงันั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นว่าเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ หรือไม่ บริษทัฯ จะนับ
เฉพาะคะแนนเสียงของผูถ้ือหุน้ที่ออกเสียงลงคะแนน “เห็นดว้ย” และ“ไม่เห็นดว้ย”  เท่านั้น 

ในกรณีผูถ้ือหุ้นออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษทัฯ จะไม่นบัการออกเสียงลงคะแนนดงักล่าวเป็น
ฐานในการนบัคะแนน 

5. ส าหรับผูถ้ือหุน้ที่ประสงคจ์ะกลบัก่อน หรือไม่อยูใ่นหอ้งประชุมในวาระใด ผูถ้ือหุน้สามารถใชสิ้ทธิของผู ้
ถือหุน้ได ้โดยส่งบตัรลงคะแนนล่วงหนา้ใหก้บัเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ ก่อนออกจากหอ้งประชุม 

6. คะแนนเสียงของจ านวนผูถ้ือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เน่ืองจากการทยอยเขา้หอ้งประชุมของผูถ้ือ
หุน้และผูรั้บมอบฉันทะ ท าใหจ้  านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั 

7. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวขอ้งกบั
วาระนั้ นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู ้ถือหุ้นหรือผู ้รับมอบฉันทะท่ีต้องการซักถาม เดินมาท่ี
ไมโครโฟนท่ีตั้งในแต่ละจุด และกรุณาแจ้งช่ือและนามสกุลใหท้ี่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็นดว้ยทุกคร้ัง 

ในกรณีที่ผูถ้ือหุ้นมีค  าถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่ก  าลงัพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาน าไป
สอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาผู ้ ถือหุ้นให้
ความเห็น หรือสอบถามอยา่งกระชบั และงดเวน้การซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นท่ีซ ้ ากนั เพื่อ
เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นรายอื่นไดใ้ชสิ้ทธิดว้ย จึงขอความกรุณาผูถ้ือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การ
ประชุมเป็นไปดว้ยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมใหอ้ยูใ่นเวลาที่ก  าหนด 

โดยภายหลงัจากแจ้งวิธีปฏิบติัในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงเรียบร้อยแลว้ นายอุปกิต ปาจรียางกูร 
(“ประธานฯ”) ไดก้ล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชุมเป็นผูด้  าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมดงัต่อไปน้ี 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 2/2561 

  ผูด้  าเนินการประชุมไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า วาระน้ีเป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถ้ือ
หุน้ คร้ังท่ี 2/2561 โดยบริษทัฯ ไดจ้ัดท ารายงานการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ คร้ังท่ี 2/2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัพุธที ่19 กนัยายน 
2561 และได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดย
รายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 ของหนงัสือเชิญประชุม 

ในการน้ี คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้น ท่ี 2/2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัพุธที่ 19 
กนัยายน 2561 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู ้ถือหุ้นรับรองรายงานการ
ประชุมดงักล่าว  

จากนั้น ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกบัวาระน้ี เม่ือไม่มีผูใ้ด
แสดงความคิดเห็นหรือซักถามค าถาม ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี  
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มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้คร้ังท่ี 2/2561 ซ่ึงจัดประชุมเม่ือวนัที่ 19 กนัยายน 
2561  ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มีผูถ้ือหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 3,056,353,384 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 45,000 - 

บตัรเสีย 0 - 

รวม 3,056,398,384 100.0000 

หมายเหตุ  1.  มติวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซ่ึงมา  
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

2. ในวาระน้ีมีผูถ้ือหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากตอนเร่ิมเปิดประชุม
จ านวน 260,186,121 หุน้ คิดเป็น 260,186,121 เสียง ท าใหใ้นวาระน้ีมีจ านวนเสียงของ
ผูถ้ือหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและผูรั้บมอบฉันทะทั้งหมด จ านวน  3,056,398,384 เสียง 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน 

 ผูด้  าเนินการประชุมช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีท่ีประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 ของบริษัทฯ เม่ือ
วนัที่ 2 ธันวาคม 2559 ไดมี้มติอนุมติัการใหส้ัตยาบนัการเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงค์การใชเ้งินเพิ่มทุนของบริษทัฯ และอนุมติั
การก าหนดวตัถุประสงค์การใชเ้งินเพิ่มทุนของบริษทัฯ (“วัตถุประสงค์การใช้เงินเดิม”) ภายหลงัจากการอนุมติัการอนุมัติ
ดงักล่าว สถานการณ์ต่างๆ ได้เปลี่ยนแปลงไป โดยธุรกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ มีผลประกอบการ
ขาดทุนอยา่งต่อเน่ือง และมีโอกาสในการฟ้ืนตวัที่ค่อนขา้งต ่า  

 ในขณะเดียวกนั บริษทัฯ เห็นว่าธุรกิจพลงังานและพฒันาอสังหาริมทรัพยร์วมถึงธุรกิจสาธารณูปโภค จะ
เป็นธุรกิจท่ีจะสามารถท ารายไดใ้หก้บับริษทัฯ และสอดคลอ้งกบัแผนการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ในปัจจุบนั ดงันั้น บริษทัฯ 
จึงมีความประสงคจ์ะเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

วัตถุประสงค์การใช้เงิน
เดิม 

จ านวนเงิน (ล้านบาท)/
ระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้เงิน

ลงทุน 

วัตถุประสงค์การใช้เงิน
ใหม่ 

จ านวนเงิน (ล้านบาท)/ระยะเวลาที่คาด
ว่าจะใช้เงินลงทุน 

เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษทัฯ เป็นเงิน
ลงทุน ส าหรับการขยายธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ 
และเพื่อเป็นแหล่งเงินทุน  (Funding) ส าหรับธุรกิจที่
ด  าเนินอยู่ในปัจจุบันของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ 
รวมทั้งการขยายฐานทุนของบริษทัฯ และกลุ่มบริษทัฯ 
ใหเ้หมาะสมและเพียงพอในการพฒันาธุรกิจที่บริษทัฯ 
และกลุ่มบริษทัฯ ด าเนินอยูใ่นปัจจุบนั 

เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทฯ เป็นเงินลงทุน 
ส าหรับการขยายธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษทัฯ และเพื่อเป็นแหล่ง
เงินทุน (Funding) ส าหรับธุรกิจที่ด  าเนินอยูใ่นปัจจุบนัของบริษทัฯ 
และกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งการขยายฐานทุนของบริษัทฯ และกลุ่ม
บริษัทฯ ให้เหมาะสมและเพียงพอในการพัฒนาธุรกิจที่บริษัทฯ 
และกลุ่มบริษทัฯ ด าเนินอยูใ่นปัจจุบนั 
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1.1 ธุรกิจพลงังาน ไม่เกิน 2,000 / ภายใน  
กลางปี 2563 

1.1 ธุรกิจพลงังานและ
ธุรกิจที่เกี่ยวเน่ืองกบั
ธุรกิจพลงังาน 

ไม่เกิน 1,800 /ภายในปี 2564 ทั้งน้ีให ้
คณะกรรมการเป็นผูก้  าหนดวงเงินของ
แต่ละประเภทธุรกิจตามความเหมาะสม 

1.2 ธุ รกิ จ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ไม่เกิน 800 / ภายในปี 2561 1.2 ธุรกิจ
สาธารณูปโภคและ
ธุรกิจที่เกี่ยวเน่ืองกบั
ธุรกิจสาธารณูปโภค 

ไม่เกิน 1,800 /ภายในปี 2564 ทั้งน้ีให ้
คณะกรรมการเป็นผูก้  าหนดวงเงินของ
แต่ละประเภทธุรกิจตามความเหมาะสม 

1.3 โครงการ
อสังหาริมทรัพย  ์

ไม่เกิน 500 / ภายในกลางปี 
2561 

1.3 โครงการ
อสังหาริมทรัพย  ์

ไม่เกิน 1,800 /ภายในปี 2564 ทั้งน้ีให ้
คณะกรรมการเป็นผูก้  าหนดวงเงินของ
แต่ละประเภทธุรกิจตามความเหมาะสม 

หมายเหตุ จ านวนเงินลงทุนคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2561 คือ 1,808.65 ลา้นบาท 

อย่างไรก็ดี ว ัตถุประสงค์การใชเ้งินใหม่ของบริษทัฯ ตามขอ้ 1.1, 1.2 และ 1.3 ดังที่กล่าวมาขา้งต้น จะมีมูลค่า
รวมกนัทั้งหมดไม่เกิน 1,800 ลา้นบาท 

ในการน้ี เพื่อเป็นการด าเนินการให้สอดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งินดงักล่าวและเพื่อให้
เกิดความชดัเจนว่าบริษทัฯ จะไม่ด าเนินธุรกิจท่ีเกี่ยวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษทัฯ จึงไดจ้  าหน่ายเงินลงทุนทั้ งหมดใน
ธุรกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ขายหุ้นสามัญในบริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด 
(“อินฟอร์เมติกซ์”) จ านวน  40,207,412 หุ้น  หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของหุ้นสามัญ ท่ีจ าหน่ ายได้แล้วทั้ งหมดใน
อินฟอร์เมติกซ์ ให้แก่ บริษทั เอ็มโซลูชัน่ จ  ากดั (“เอ็มโซลูช่ัน”) ในราคาสุทธิรวมทั้งส้ิน 25,000,000 บาท โดยเอม็โซลูชัน่เป็น
บริษทัยอ่ยของบริษทั เซเว่น ยูทิลิต้ีส์ แอนด ์พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ที่สัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุน้สามญัที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้
ทั้ งหมดในเอ็มโซลูชั่น โดยบริษัทฯ ได้จัดท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศส าหรับการเข้าท ารายการดังกล่าวต่อตลาด
หลกัทรัพยฯ์ และจดัใหมี้การส่งหนงัสือเวียนไปยงัผูถ้ือหุน้ภายใน 21 วนันบัแต่วนัที่เปิดเผยขอ้มูลต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

ทั้งน้ี ในระหว่างท่ียงัไม่ไดใ้ชเ้งินตามวตัถุประสงค์การใชเ้งิน ให้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษทัมีอ  านาจใน
การพิจารณาอนุมติัการลงทุนระยะสั้ นในรูปแบบของ เงินฝาก หน่วยเงินลงทุน และ/หรือ ตราสารการเงินท่ีมีความเส่ียงต ่า เพื่อ
บริหารกระแสเงินสด โดยจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และขอ้ก าหนดที่เกี่ยวขอ้งของส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย ์และตลาดหลักทรัพยฯ์ เร่ืองการด าเนินการเกี่ยวกบัรายการที่เกี่ยวโยงกนั และรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึง
ทรัพยสิ์น อยา่งเคร่งครัด โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ เป็นส าคญั 

ในการน้ี คณะกรรมการไดเ้ห็นชอบใหเ้สนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมติัการ
เปลี่ยนแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินเพิ่มทุน ดงัรายละเอียดขา้งตน้ 

จากนั้น ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกบัวาระน้ี โดยผูถ้ือหุ้นได้
แสดงความคิดเห็นและซักถามค าถาม ดงัน้ี 

คุณศกัด์ิชยั สกุลศรีมนตรี ผูถ้ือหุ้น สอบถามว่าการขายอินฟอร์เมติกซ์หรือการจ าหน่ายธุรกิจเดิมของบริษทัฯ ที่ไม่ใช่ธุรกิจ
โรงไฟฟ้า เป็นหน่ึงในเง่ือนไขในการที่บริษทัฯ จะเปลี่ยนไปท าธุรกิจโรงไฟฟ้าของบริษทัฯ ใช่หรือไม่ 
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ประธานฯ ช้ีแจงว่า การขายอินฟอร์เมติกซ์ไม่ไดเ้ป็นเง่ือนไขในการที่บริษทัฯ จะเปลี่ยนไปท าธุรกิจโรงไฟฟ้า แต่มีสาเหตุมา
จากอินฟอร์เมติกซ์มีผลประกอบการขาดทุนและมีค่าใชจ่้ายสูง โดยอินฟอร์เมติกซ์เป็นธุรกิจเดิมของบริษทัฯ ก่อนที่ตนจะเขา้
มาเป็นกรรมการ จากนั้นประธานฯ ขอให้คุณวิกรม ลีนะบรรจง ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษทัหลกัทรัพย ์ฟินันซ่า จ ากดั  
ช้ีแจงเพิ่มเติม 

คุณวิกรม ลีนะบรรจง ช้ีแจงว่าอินฟอร์เมติกซ์ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ 
อย่างไรก็ตาม การที่ ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ก็ไม่ได้เป็นปัจจัยที่ท  าให้บริษัทฯ ขาย
อินฟอร์เมติกซ์ การท่ีบริษทัฯ ตดัสินใจขายอินฟอร์เมติกซ์ เน่ืองจากอินฟอร์เมติกซ์ไม่สามารถสร้างก  าไรใหก้บับริษทัฯ อีกทั้ง
คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ผลก าไรในอดีต โอกาสทางการค้า และปริมาณงานในมือ 
(Backlog) ซ่ึงยงัไม่รวมค่าใชจ่้ายในการบริหาร และค่าด าเนินการอื่นๆ แลว้มีความเห็นว่าอินฟอร์เมติกซ์มีโอกาสที่จะกลบัมา
ท าผลก าไรค่อนขา้งต ่า ดงันั้นจึงมีความเห็นว่าบริษทัฯ สมควรท่ีจะจ าหน่ายอินฟอร์เมติกซ์ 

คุณศกัด์ิชยั สกุลศรีมนตรี ผูถ้ือหุ้น สอบถามว่าการขายอินฟอร์เมติกซ์คร้ังน้ี ในการบันทึกในทางบัญชี เป็นผลก าไรหรือ
ขาดทุน 

คุณวิกรม ลีนะบรรจง ช้ีแจงว่าการขายอินฟอร์เมติกซ์คร้ังน้ี ในทางบญัชีไดบ้นัทึกเป็นผลขาดทุน เน่ืองจากบริษทัฯ ไดมี้การ
เพิ่มทุนในอินฟอร์เมติกซ์ จ านวนประมาณ 380 ลา้นบาท เพื่อให้อินฟอร์เมติกซ์น ามาช าระหน้ีท่ีคา้งให้กบับริษทัฯ ซ่ึงเป็น
เง่ือนไขในการเจรจาซ้ือขายอินฟอร์เมติกซ์ท่ีไดเ้จรจากบัผุซ้ื้อ นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดเ้คยมีการตั้งส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ส าหรับหน้ีดงักล่าวส่วนหน่ึงแลว้ 

คุณศกัดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี ผูถ้ือหุน้ สอบถามว่าผลขาดทุนน้ีจะปรากฏในไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 น้ีหรือไม่  

คุณวิกรม ลีนะบรรจง ช้ีแจงว่าผลขาดทุนดงักล่าว จะปรากฏในงบการเงิน ประจ าปี 2561 เน่ืองจากการขายน้ีไดเ้กินข้ึนในเดือน
ธนัวาคม 2561 

คุณศกัดิ์ ชยั สกุลศรีมนตรี ผูถ้ือหุน้ ขอให้บริษทัฯ อธิบายเพิ่มเติมในส่วนท่ีเกี่ยวกบัวงเงินจากการเปลี่ยนวตัถุประสงคก์ารใช้
เงินเพิ่มทุน  

คุณวิกรม ลีนะบรรจง ช้ีแจงว่าบริษทัฯ เสนอให้ผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมติัการเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงค์การใชเ้งินเพิ่มทุนใน
วนัน้ี เน่ืองจากบริษัทฯ ตอ้งการความยืดหยุ่นในการลงทุนต่างๆ ในอนาคต โดยการก าหนดวงเงินให้ทั้ง 3 ธุรกิจ ธุรกิจละ 
1,800 ลา้นบาท โดยทั้ง 3 ธุรกิจรวมกนัตอ้งไม่เกิน 1,800 ลา้นบาท นั้น หมายความว่าหากบริษทัฯ น าเงินไปลงทุนในธุรกิจใด
ธุรกิจหน่ึงเต็มจ านวน คือ 1,800 ลา้นบาท บริษทัฯ กจ็ะไม่สามารถลงทุนในธุรกิจอื่นไดอ้ีก  โดยในส่วนของธุรกิจโรงไฟฟ้าที่
ประเทศพม่านั้น ปัจจุบนัยงัอยู่ระหว่างการเจรจา และยงัไม่สามารถทราบผลการเจรจาท่ีแน่นอนได ้ดงันั้นในระหว่างท่ีการ
เจรจายงัไม่เสร็จส้ิน บริษทัฯ จึงจะด าเนินการมองหาลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ควบคู่ไปดว้ยเพื่อสร้างรายได ้

คุณศกัด์ิชยั สกุลศรีมนตรี ผูถ้ือหุ้น สอบถามว่าตามตารางเปรียบเทียบวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินเดิมกบัวตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน
ใหม่  บริษทัฯ ยงัประกอบธุรกิจ เทคโนโลยสีารสนเทศอยูห่รือไม่ 

ผูด้  าเนินการประชุม ช้ีแจงว่าตารางเปรียบเทียบวตัถุประสงค์การใชเ้งินช่องดา้นซ้ายเป็นวตัถุประสงค์การใชเ้งินเดิมและช่อง
ดา้นขวาเป็นวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินใหม่ซ่ึงไม่มีธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวตัถุประสงค์การใชเ้งินใหม่ บริษทัฯ จะ
ประกอบธุรกิจสาธารณูปโภคและธุรกิจที่เกี่ยวเน่ืองกบัธุรกิจสาธารณูปโภคแทน 

คุณธารา ชลปราณี ผูถ้ือหุ้น สอบถามว่าบริษทัฯ ไดเ้พิ่มทุนในอินฟอร์เมติกซ์ มูลค่าประมาณ 380 ลา้นบาท ใช่หรือไม่ และ
สอบถามว่าการขายหุ้นสามญัของบริษทัฯ ในอินฟอร์เมติกซ์ จ านวน 40,207,412 หุ้น เป็นจ านวนหุ้นหลงัจากการเพิ่มทุนใช่
หรือไม่ 
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คุณวิกรม ลีนะบรรจง ช้ีแจงว่าบริษทัฯ เพิ่มทุนในอินฟอร์เมติกซ์ มูลค่าประมาณ 380 ลา้นบาท โดยจ านวน 40,207,412 หุน้ ที่
บริษทัฯ ขายไปนั้น เป็นจ านวนหุน้หลงัจากท่ีเพิ่มทุนแลว้  

คุณธารา ชลปราณี ผูถ้ือหุน้ แสดงความเกี่ยวกบัตารางเปรียบเทียบวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินเดิมกบัวตัถุประสงค์การใชเ้งินใหม่ 
ว่าการแบ่งตารางตามที่ปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมอาจท าใหผู้ถ้ือหุ้นสับสนเกี่ยวกบัจ านวนวงเงินของแต่ละธุรกิจได ้หาก
ไม่ไดอ้่านถึงหมายเหตุท่ีอธิบายเพิ่มเติมไว ้จากนั้นสอบถามถึงจ านวนเงินเพิ่มทุนว่าจากจ านวน ประมาณ 3,300 ลา้นบาท ว่า
เหตุใดจึงลดลงมาเหลืออยู ่จ  านวน 1,800 ลา้นบาท  

ผูด้  าเนินการประชุม ช้ีแจงว่ารูปแบบการเปิดเผยขอ้มูลการเปลี่ยนวตัถุประสงค์การใชเ้งินเพิ่มทุนตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญ
ประชุมไดผ้่านการหารือกบัตลาดหลกัทรัพยฯ์ แลว้ โดยช้ีแจงว่าวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินเพิ่มทุนแบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนละไม่เกิน 
1,800 ลา้นบาท และทั้ง 3 ส่วนรวมกนัตอ้งไม่เกิน 1,800 ลา้นบาท คุณวิกรม ลีนะบรรจง ช้ีแจงถึงสาเหตุท่ีเงินเพิ่มทุนเหลืออยู่
ประมาณ 1,800 ลา้นบาท ว่าบริษทัฯ ไดใ้ชเ้งินเพิ่มทุนไปในการพฒันาโครงการท่ีประเทศพม่า โครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย ์การลงทุนในอินฟอร์เมติกซ์แต่ประสบภาวะขาดทุน และการด าเนินงานในธุรกิจปกติของบริษทัฯ 

คุณธารา ชลปราณี ผูถ้ือหุน้ เสนอแนะใหบ้ริษทัฯ มีการอธิบายถึงการใชเ้งินเพิ่มทุนที่ผ่านมาในอดีตจนถึงปัจจุบนัในส่วนของ
ธุรกิจต่างๆ ของบริษทัฯ เช่นธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์และธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศ  

ผูด้  าเนินการประชุม แจง้ว่าบริษทัฯ จะรับทราบขอ้เสนอแนะของผูถ้ือหุน้และจะน าไปพิจารณาด าเนินการต่อไป  

จากนั้ น เม่ือไม่มีผู ้ใดมีค  าถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียง
ลงคะแนนในวาระน้ี 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงค์การใชเ้งินเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุก
ประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มีผูถ้ือหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 3,065,981,686 99.9976 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 74,000 0.0024 

บตัรเสีย 0 - 

รวม 3,066,055,686 100.0000 

หมายเหตุ  1. มติวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัมติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนน 
   เสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของผูถ้ือหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

2. ในวาระน้ีมีผู ้ถือหุ้นและผู ้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากวาระก่อนหน้า 
จ านวน 9,702,302 หุน้ คิดเป็น 9,702,302 เสียง ท าให้ในวาระน้ีมีจานวนเสียงของผูถ้ือ
หุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและผูรั้บมอบฉันทะทั้งหมดจ านวน 3,066,055,686 เสียง  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 

ผูด้  าเนินการประชุม ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 15 ก  าหนดว่า กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในรูป 
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ของเงิน รางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีประชุมผูถ้ือ
หุน้จะอนุมติั ซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางหลกัเกณฑ์และจะก าหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไป
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงกไ็ดแ้ละนอกจากนั้นใหไ้ดรั้บเบ้ียเลี้ยง และสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษทัฯ 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 โดยพิจารณาจากขนาด
ธุรกิจและภาระหนา้ที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยจากการพิจารณาคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผู ้
ถือหุน้อนุมติัก  าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 โดยมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

ค่าเบ้ียประชุม ประธานฯ กรรมการฯ 

1. คณะกรรมการบริษทั 20,000 บาท/คน/คร้ัง 15,000 บาท/คน/คร้ัง 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/คน/คร้ัง 15,000 บาท/คน/คร้ัง 

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 20,000 บาท/คน/คร้ัง 15,000 บาท/คน/คร้ัง 

4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 20,000 บาท/คน/คร้ัง 15,000 บาท/คน/คร้ัง 

ในการน้ี คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 เพื่อ
พิจารณาอนุมติัก  าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 ดงัรายละเอียดขา้งตน้ 

จากนั้น ประธานฯ จึงเปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกบัวาระน้ี เม่ือไม่มีผูใ้ด
แสดงความคิดเห็นหรือซักถามค าถาม ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุก
ประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มีผูถ้ือหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย     3,097,996,328  99.9976 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง   74,000 0.0024 

บตัรเสีย   0 0.0000 

รวม 3,098,070,328 100.0000 

หมายเหตุ  1. มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวน 
   เสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุม  

2.  ในวาระน้ีมีผู ้ถือหุ้นและผู ้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากวาระก่อนหน้า 
จ านวน 32,014,642 หุ้น คิดเป็น 32,014,642 เสียง ท าใหใ้นวาระน้ีมีจ านวนเสียงของผู ้
ถือหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและผูรั้บมอบฉันทะทั้งหมดจ านวน 3,098,070,328 เสียง 
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วาระที่ 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม โดยผูถ้ือหุน้ไดแ้สดง
ความคิดเห็นและซักถามค าถาม ดงัน้ี 

ผูถ้ือหุน้-ไม่แจง้ช่ือ ไดข้อใหบ้ริษทัฯ ใหข้อ้มูลเกี่ยวกบัการประกอบธุรกิจในปัจจุบนัของบริษทัฯ ใหแ้ก่ที่ประชุม 

ประธานฯ ไดช้ี้แจง้ต่อท่ีประชุม ดงัน้ี 

-   ในปี 2562 บริษทัฯ จะมีผลประกอบการท่ีดีข้ึน เน่ืองจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์อง บริษทัฯ 
ไดเ้ร่ิมจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย ์(Commercial Operation Date) แลว้ จ านวน 2 โครงการ คือโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์ที่อ  าเภอวิเชียรบุรี จังหวดัเพชรบูรณ์ และที่ต  าบลกะทูน อ  าเภอพิปูน จังหวัด
นครศรีธรรมราช อีกทั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ที่อ  าเภอกระแสสินธ์ุ ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการ
ตรวจสอบจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซ่ึงคาดว่าจะเร่ิมจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชย ์(Commercial Operation 
Date) ภายใน 10 วนั นอกจากน้ี คณะกรรมการก าลงัพิจารณาโครงการอื่นๆ ทางดา้นสาธารณูปโภคซ่ึงบริษทัฯ 
คาดว่าจะสามารถรับรู้รายไดใ้นเร็วๆ น้ี 

-   ในส่วนของค่าใชจ่้ายตั้งแต่กระผมเขา้ด  ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการ ก็ไดล้ดค่าใชจ่้ายต่างๆ ลงไปเป็น
จ านวนเกือบร้อยละ 50  

-   บริษัทฯ ได้รับแจ้งอย่างไม่เป็นทางการว่าบริษัทฯ จะได้รับการต่อสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (Power Purchase 
Agreement หรือ PPA) ส าหรับโครงการที่ประเทศพม่า จากทางรัฐบาลพม่า และคาดว่าจะไดรั้บการต่อสัญญา
เป็นลายลกัษณ์อกัษรภายใน 3 สัปดาห์ขา้งหนา้ 

-   บริษัทฯ ได้ยื่นประมูลโครงการโรงไฟฟ้า 14 เมกะวตัต์ชัว่คราว ดว้ย ซ่ึงมีโอกาสที่จะประสบความส าเร็จ 
เน่ืองจากมีบริษทัเขา้ร่วมประมูลและมีความสามารถที่จะท าโครงการเพียง 3 บริษทั  

 นอกจากน้ีท่านประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าการท าธุรกิจในประเทศพม่านั้ น ไม่ใช่เร่ืองง่าย บริษทัฯ จึงมี
นโยบายท่ีจะด าเนินธุรกิจโดยไม่รีบเร่งแต่มีความมัน่คง มากกว่าท่ีจะด าเนินธุรกิจดว้ยความรวดเร็ว  

คุณศกัด์ิชยั สกุลศรีมนตรี ผูถ้ือหุน้ แนะน าว่าใหบ้ริษทัฯ ไม่ควรไปลงทุนในประเทศญ่ีปุ่ น และแจง้เตือนเกี่ยวกบันโยบาย “ลา้ง
ท่อ” ที่ประเทศญ่ีป่นพยายามลดปัญหาการท าก  าไรจากการเป็นคนกลางขายใบอนุญาตที่ไดรั้บจากรัฐบาลญ่ีปุ่ น และซักถาม
ความคืบหนา้ของการไปเยีย่มชมกิจการของบริษทัฯ ที่ตนไดร้้องขอในการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้คร้ังท่ี 2/2561 

ประธานฯ ช้ีแจง้ต่อท่ีประชุมว่า บริษทัฯ ไม่มีนโยบายท่ีจะไปลงทุนในประเทศญ่ีปุ่น เน่ืองจากอุปสรรคดา้นกฎหมายและดา้น
ภาษา และเรียนแจ้งว่า บริษทัฯ จะพาผูถ้ือหุ้นไปเยี่ยมยมกิจการของบริษทัฯ  ที่อ  าเภอวิเชียรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ ในวนัที่ 31 
มกราคม 2562  และมอบหมายให้ดร.สมพรต สาระโกเศศ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ด้านปฏิบัติการ ช้ีแจงเกี่ยวกับ
ก าหนดการเพิ่มเติม  

ดร.สมพรต สาระโกเศศ เรียนช้ีแจงว่าการพาผูถ้ือหุน้ไปเยีย่มยมกิจการของบริษทัฯ คร้ังน้ีเป็นคร้ังท่ี 1 และจะเร่ิมออกเดินทาง
จากร้านอาหารเพลิน เวลา 6.30 น. และคาดว่าจะกลบัถึงกรุงเทพฯ ในเวลา 19.00 น. โดยการโดยสารรถปรับอากาศ ชั้น 1 ทั้งน้ี 
บริษทัฯ ไดเ้รียนแจง้ใหผู้ถ้ือหุน้ทราบว่าร้านอาหารเพลินไม่อนุญาตให้จอดรถ โดยบริษทัฯ น าทีมโดยคุณพรอินทร์ แมน้มาลยั 
จะให้บริการท่านผู ้ถือหุ้นตั้ งแต่อาหารเช้าถึงอาหารเย็น โดยในคร้ังน้ี มีผู ้ถือหุ้นลงทะเบียนแลว้ 75 – 80 คน รวมถึงจะมี
เจา้หนา้ที่จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
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ผู ้ถือหุ้น -ไม่แจ้งช่ือ ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้เงิน ในข้อ 1.3 ซ่ึงเกี่ยวกับโครงการ
อสังหาริมทรัพย ์ว่าบริษทัฯ มีก  าไรขั้นตน้หรือขาดทุนอยา่งไร  

ประธานฯ มอบหมายใหคุ้ณกวิน เฉลิมโรจน์ กรรมการ เป็นผูช้ี้แจงขอ้มูลต่อผูถ้ือหุน้ 

คุณกวิน เฉลิมโรจน์ ช้ีแจงเกี่ยวกบัธุรกิจดา้นอสังหาริมทรัพยข์องบริษทัฯ ว่าขณะน้ีบริษทัฯ มีโครงการขายคอนโด 20 ห้อง 
และแผนพฒันาที่ดินที่จงัหวดัพงังา โดยหากมีความคืบหนา้จะแจง้ใหผู้ถ้ือหุ้นทราบทางสารสนเทศต่อไป โดยอนาคตของดา้น
อสังหาริมทรัพยอ์าจจะไม่ไดมี้การเจริญเติบโตเพิ่มข้ึนมากนกั เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบนั ไม่เอื้ออ  านวยใหธุ้รกิจดา้น
อสังหาริมทรัพยม์ากนกั รวมถึงทางรัฐบาลไม่มีนโยบายส่งเสริมธุรกิจดา้นน้ีในปัจจุบนั 

ประธานฯ ไดใ้ห้ขอ้มูลเพิ่มเติมว่า บริษทัฯ ไดท้  าการขายท่ีดินในครอบครองบริเวณใกลเ้คียงอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ไป 1 
แปลง และยงัเหลือที่ ดินที่อยู่ 4 แปลง และแผนพัฒนาท่ีดินท่ีจังหวัดพังงานั้ น บริษัทฯ มีแผนจะสร้างรีสอร์ทส าหรับ
นักท่องเที่ยวในระดบั hi-end และพัฒนาที่ดินในครอบครองซ่ึงอยู่ไม่ห่างจากสนามบิน โดยปัจจุบนัอยู่ระหว่างการจัดการ
ปัญหาผูบุ้กรุกในพื้นท่ีเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการขายต่อไป 

ผูถ้ือหุ้น-ไม่แจ้งช่ือ สอบถามว่าบริษทัฯ มีแผนท่ีจะเพิ่มทุนทั้งแบบจัดสรรให้กบัผูถ้ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering: RO) และแบบจดัสรรใหก้บับุคคลในวงจ ากดั (Private Placement: PP) ในอนาคตหรือไม่  

ประธานฯ ช้ีแจงว่า ณ ปัจจุบนั บริษทัฯ ยงัไม่มีแผนการเพิ่มทุน  

นายนิรันดร์ พงษก์ล  ่า ผูถ้ือหุน้ สอบถามว่าบริษทัฯ ไดข้ายอินฟอร์เมติกซ์ไปในราคา 25 ลา้นใช่หรือไม่  

ผูด้  าเนินการประชุม ยนืยนัว่าถูกตอ้ง  

นายนิรันดร์ พงษ์กล  ่า ผูถ้ือหุ้น  สอบถามว่าเหตุใดตัวเลขทุนจดทะเบียนของอินฟอร์เมติกซ์ ในหน้าที่ 5 กบัหน้าที่ 9 ของ
สารสนเทศเกี่ยวกบัการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์จึงแตกต่างกนั โดยในหน้าที่ 5 ระบุไวว้่าเป็นจ านวน 402 ลา้นบาท และใน
หนา้ที่ 9 ระบุไวว้่าเป็น 20 ลา้นบาท 

ประธานฯ มอบหมายใหคุ้ณวิกรม ลีนะบรรจง เป็นผูช้ี้แจงขอ้มูลต่อผูถ้ือหุน้ 

คุณวิกรม ลีนะบรรจง ช้ีแจงว่าตวัเลขการเพิ่มทุนเกิดข้ึนในเดือนพฤศจิกายน ดงันั้นงบการเงิน ส้ินสุด ณ ไตรมาส 3 นั้น จึงยงั
ไม่แสดงผลการเพิ่มทุน อยา่งไรกต็าม ในส่วนอื่นของสารสนเทศฉบบัดงักล่าว ไดมี้การรวมตวัเลขเพิ่มทุนเขา้ไวแ้ลว้ 

เม่ือไม่มีผูใ้ด แสดงความคิดเห็นหรือมีขอ้ซักถามใดๆ อีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ือหุ้นที่สละเวลามาร่วม
ประชุมและกล่าวปิดการประชุม เวลา 11.02 น. 

 

 

ลงช่ือ ................................................................... 

 (นายอุปกิต  ปาจรียางกูร) 

 ประธานที่ประชุม 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4. 

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกต้ังเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออก 

ตามวาระและเพ่ือแต่งต้ังกรรมการใหม่ 

ช่ือ : นายอุปกิต ปาจรียางกรู 

ต าแหน่งที่จะเสนอแต่งต้ัง : ประธานกรรมการ  

อายุ : 58 ปี 

สัญชาติ  : ไทย 

ประวัติการศึกษา : - ปริญญาโท หลกัสูตรพฒันาอุตสาหกรรม VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL   
  ประเทศเบลเยยีม (ทุนรัฐบาลเบลเยยีม) 
- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ SKIDMORE COLLEGE SARATOGA SPRINGS  
  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประวัติการอบรม  : - หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตร การป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นที่ 58 
   วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
- หลกัสูตร การบริหารจดัการดา้นความมัน่คงชั้นสูง (สวปอ.มส.) รุ่นท่ี 9 
  สมาคมวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรในพระบรมราชูปถมัภ ์(สวปอ.มส.) 
- ประกาศนียบตัร หลกัสูตร “Oxford Programe on Negotiation” 
   จาก University of Oxford 

ประวัติการท างานและ
ประสบการณ์ 

: 2561 - ปัจจุบนั 
 

2561 - ปัจจุบนั 
 

2561 – ปัจจุบนั 
2561 – ปัจจุบนั 

 
2559 - 2561 

 
2560 - ปัจจุบนั 

 
2558 – ปัจจุบนั 

 
2555 - ปัจจุบนั 

 
2543 - ปัจจุบนั 

 

- ประธานกรรมการ / ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
  บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั(มหาชน) 
- กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
  บริษทั พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จ ากดั 
- อุปนายก สมาคมไทย - พม่า เพื่อมิตรภาพ 
- กรรมการ / กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนั   

  บริษทั เมียนมาร์ ยพูีเอ จ ากดั 
- ประธานบริษทั / กรรมการ / กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนั   
  บริษทั เมียนมาร์ ยพูีเอ จ ากดั 
- ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
  บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั(มหาชน) 
- กรรมการ 
  บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั(มหาชน) 
- ประธานกรรมการ / ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
  บริษทั อนัดามนัเพาเวอร์ แอนด ์ยทิูลิต้ี จ  ากดั 
- กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ    
  บริษทั อลัลวัร์ กรุ๊ป จ ากดั 
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2553 - 2559 

 
2537 - 2542 

 
 
 
 
 

2535 - 2537 
2533 - 2535 

 
 

2532 - 2533 
2528 - 2532 

 
- ประธานบริษทั / กรรมการ 
  DAWEI FELDSPAR MINING CO., LTD. 
- เจา้หนา้ที่การฑูต 7  ส านกังานเลขารัฐมนตรี 
- หวัหนา้ส านกังานเลขานุการรัฐมนตรี  กระทรวบการต่างประเทศ  
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
- ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี 
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
- ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ คมนาคม 
- เจา้หนา้ที่การฑูต 6  ส านกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ 

- เจา้หนา้ที่การฑูต 5  ส านกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ 
- ตวัแทนประเทศไทยในการประชุมสหประชาชาต คร้ังท่ี 43  
  ณ กรุงนิวยอร์ก  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- เจา้หนา้ที่การฑูต 4  กรมการเมือง  กระทรวงการต่างประเทศ 
- เจา้หนา้ที่การฑูต 3  กรมอาเชียน  กระทรวงการต่างประเทศ 
- ตวัแทนประเทศไทยในการประชุมคณะกรรมการประจ าอาเชียน 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ % : • ของตนเอง: ร้อยละ 26.000 

• ของคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ: ร้อยละ 0.000 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบริษัทฯ 

: 4 ปี ( ไดรั้บการแต่งตั้งปี 2558 ) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

: - ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน (ปัจจุบัน) 

: - ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืนที่
ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

: - บริษทั เมียนมาร์ ยพูีเอ จ ากดั (บริษทัยอ่ย)                                                                                         
- บริษทั อนัดามนั เพาวเวอร์ แอนด ์ยทิูลิต้ี จ  ากดั (บริษทัยอ่ย)                                              
- บริษทั พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จ ากดั (บริษทัยอ่ย)                                                                 
- DAWEI FELDSPAR MINING CO., LTD.                                                                       
- บริษทั อลัลวัร์ กรุ๊ป จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทาง
ธุรกิจกับบริษัทฯ 

: - ไม่มี - 

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา : 10 / 12 คร้ัง 
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ช่ือ : นายกวิน เฉลิมโรจน์    

ต าแหน่งที่จะเสนอแต่งต้ัง : กรรมการ  

อายุ : 42 ปี 

สัญชาติ  : ไทย 

ประวัติการศึกษา : - Master of Science in Computer and Engineering Management 
  มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั 
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
  สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวัติการอบรม  : - ผา่นการอบรม   Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 110/2557 
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
  ฯลฯ 

ประวัติการท างานและ
ประสบการณ์ 

: 2560 - ปัจจุบนั 
 

2557 - ปัจจุบนั 
 

2557 - ปัจจุบนั 
 

2552 - 2560 
 

2552 - 2557 

- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
  บริษทั ยบูิส (เอเชีย) จ ากดั(มหาชน) 
- กรรมการ / ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ดา้นอสังหาริมทรัพย  ์
  บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
  บริษทั โดมแลนด ์เอสเตท จ ากดั 
- กรรมการบริหาร 
 บริษทั ฮาร์ทแอนดม์ายด ์แอพพาเรล จ ากดั 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
  บริษทั อีลิท อินเตอร์เนชัน่แนล (ยโุรป) จ ากดั 
  บริษทั อีลิท แมนเนจเมน้ คอนซัลแตนท ์จ ากดั 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ % : • ของตนเอง: ร้อยละ 0.000 

• ของคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ: ร้อยละ 0.000 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบริษัทฯ 

: 6 ปี ( ไดรั้บการแต่งตั้งปี 2556 ) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

: - ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน (ปัจจุบัน) 

: - บริษทั ยบูิส (เอเชีย) จ ากดั(มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืนที่
ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

: - บริษทั โดมแลนด ์เอสเตท จ ากดั (บริษทัยอ่ย) 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทาง
ธุรกิจกับบริษัทฯ 

 

: 
 

- ไม่มี - 

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา : 12 / 12  คร้ัง 
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ช่ือ : นายสมชาย คล่องประมง    

ต าแหน่งที่จะเสนอแต่งต้ัง : กรรมการ  

อายุ : 66 ปี 

สัญชาติ  : ไทย 

ประวัติการศึกษา : - ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดุสิต 

ประวัติการอบรม  : -  

ประวัติการท างานและ
ประสบการณ์ 

: - ประธานกรรมการบริหาร 
- ประธานกรรมการบริหาร 
- ประธานกรรมการบริหาร 
- ประธานกรรมการบริหาร 
- รองประธานกรรมการบริหาร 
- รองประธานกรรมการบริหาร 
 

บริษทั  ลคักี้สตาร์โลจิสติกส์  จ  ากดั 
บริษทั  ลกักี้สตาร์ดิสทริบิวชัน่เซ็นเตอร์  จ  ากดั 
บริษทั นิวสตาร์พร็อพเพอต้ี จ ากดั 
บริษ  ท สุวิทยก์ารโรงแรม (1996) จ ากดั 
บริษทั  ลคักี้สตาร์หอ้งเยน็  จ  ากดั 
บริษทั  พี. เอส. เอน็. ลิสซ่ิง  จ  ากดั 
 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ % : • ของตนเอง: ร้อยละ 0.630 

• ของคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ: ร้อยละ 0.015 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

: - ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน (ปัจจุบัน) 

: - ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืนที่
ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

: - บริษทั  ลคักี้สตาร์โลจิสติกส์  จ  ากดั 
- บริษทั  ลกักี้สตาร์ดิสทริบิวชัน่เซ็นเตอร์  จ  ากดั 
- บริษทั นิวสตาร์พร็อพเพอต้ี จ ากดั 
- บริษ  ท สุวิทยก์ารโรงแรม (1996) จ ากดั 
- บริษทั  ลคักี้สตาร์หอ้งเยน็  จ  ากดั 
- บริษทั  พี. เอส. เอน็. ลสิซ่ิง  จ  ากดั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทาง
ธุรกิจกับบริษัทฯ 

: -ไม่มี- 
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ช่ือ : นายเทวรักษ์ โรจนพฤกษ์    

ต าแหน่งที่จะเสนอแต่งต้ัง : กรรมการ  

อายุ : 59 ปี 

สัญชาติ  : ไทย 

ประวัติการศึกษา : -  ปริญญาเอก สาขาอินทรียเ์คมี สถาบนัโพลีเทคนิค เร็นเซเลอร์  
   (Rensselaer Polytechnic Institute) รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาโท สาขาเคมี พอลิเมอร์ สถาบนัเทคโนโลย ีโรเชสเตอร์ 
  (Rochester Institute of Technology) รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประวัติการอบรม  : - หลกัสูตร โครงการผูจ้ดัการรุ่นใหม่ รุ่น 20 (MMP) 
  คณะพานิชยศาสตร์ และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- หลกัสูตร โครงการ Senior Executive Program Class 22 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั / Northwestern University 
- หลกัสูตร ประกาศนียบตัรผูเ้ช่ียวชาญดา้นกฏหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาชั้นสูง รุ่นท่ี 2 
  ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศกลาง 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 207) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตร Advance Audit Committee Program (AACP 20/2015) 
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตร Financial Statements of or Director (FSD 29/2015) 
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตร Chartered Director Class (CDC 10/2015) 
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตร Audit Committee Seminar Get Ready for The Year End 
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders 
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

ประวัติการท างานและ
ประสบการณ์ 

: 2560 - ปัจจุบนั 
 

2560 - ปัจจุบนั
2557 - ปัจจุบนั 

 
2555 - ปัจจุบนั 

 
2546 - ปัจจุบนั 

 

 
 

- ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ดา้นเทคนิค 
  บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการ บริษทั เมียนมาร์ ยพูีเอ จ ากดั 
- ผูพ้ิพากษาสมทบ  
  ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศกลาง 
- อนุกรรมการก ากบัก  ากบักลยทุรและบริหาร 
  บริษทั รถไฟฟ้าไทย จ ากดั (แอร์พอร์ทลิงค)์ 
- กรรมการบญัญติัศพัทปิ์โตรเคมี และพอลิเมอร์ 
  ส านกัราชบณัฑิตยสถานในส านกัพระราชวงั 
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2560 - 2561 
 
 

2558 - 2560 
 

2556 - 2558 
 

2547 - 2548 
 

2546 - 2556 
 

2532 - 2547 
 

 

- กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
  / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
  บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการอิสระ  
  บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 
- ผูช้  านาญการ 
 บริษทั พีทีที โกลบอลเคมีคอล จ ากดั (มหาชน) เครือกลุ่ม บมจ ปตท 
- ที่ปรึกษาอาวุธโส ปิโตรเลียม และเคมีภณัฑ์ 
  บริษทั เน็คเซนท ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
- ผูอ้  านวยการโครงการ บิสฟีนอล-เอ 
  บริษทั พีทีที ฟีนอล จ ากดั เครือ กลุ่ม บมจ ปตท 
- ผูอ้  านวยการฝ่ายเทคโนโลย ี
  บริษทัไทยพลาสติกและเคมีภณัฑ ์จ ากดั (มหาชน)  
  เครือ กลุ่มนซีเมนตไ์ทย 

  ประสบการณ์อื่น 
 
 

- ประธานคณะกรรมการ มูลนิธิธารน ้าใจ ส าหรับเดก็ดอ้ยโอกาสทาง   
  การศึกษา จงัหวดัสมุทรปราการ 
- ทีป่รึกษาคณะกรรมการวิชาการกลุ่มวิศวกรรมเคมี  
   วศิวกรรมสถานแห่งประทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์ 
- กรรมการบริหารส านกัรับรองคุณภาพ 
  สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีห่งประเทศไทย 
- กรรมการกลุ่มปิโตเคมี กลุ่มเคมี และกลุ่มพหุภาคี  
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
- ที่ปรึกษาภาคอุตสาหกรรม ศูนยปิ์โตรเลียมและปิโตรเคมี 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ท่ีปรึกษา หน่วยวิจยัพื้นผวิวิทยาศาสตร์วสัดุ  มหาวิทยาลยัมหิดล 
- ที่ปรึกษา บริษทั Crescent Capital Ventures LLC  
  รัฐนิวยอร์ก  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ที่ปรึกษา บริษทั D.O.G. Security ประเทศอสิราเอล 

- ที่ปรึกษา บริษทั Global Green Energy ประเทศนอร์เวย ์
อาจารย์พิเศษ 
: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
: สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
: โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รุ่น 72 
: มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
: มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ % : • ของตนเอง: ร้อยละ 0.000 

• ของคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ: ร้อยละ 0.000 
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ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

: - ไม่มี - 

 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน (ปัจจุบัน) 

 

: 
 

- ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืนที่
ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

: - บริษทั เมียนมาร์ ยพูีเอ จ ากดั (บริษทัยอ่ย) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทาง
ธุรกิจกับบริษัทฯ 

: - ไม่มี - 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่  5. 

ข้อบังคบัของบริษัทฯ ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 13. ท่ีประชุมผูถ้ือหุน้เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการโดยใชเ้สียงขา้งมากตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการดงัต่อไปน้ี  

(1) ผูถ้ือหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อเสียงหน่ึง 

(2) ใหผู้ถ้ือหุน้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป  

(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ี

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง

เท่ากนัเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด  

ขอ้ 14. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการในขณะนั้น 

ถา้จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ไดก้ใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สุดกบัส่วน 1 ใน 3 

 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนเป็นบริษทันั้นใหใ้ชว้ิธีจบัสลากกนัว่า

ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการท่ี

ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่กไ็ด ้

ขอ้ 15. กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์

ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามขอ้บงัคบัหรือตามที่ท่ีประชุมผูถ้ือหุน้จะอนุมติั ซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือ

วางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได ้และ

นอกจากนั้นใหไ้ดรั้บเบ้ียเลี้ยงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทั 

 ความในวรรคหน่ึงไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจา้งของบริษทั ซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการใน

อนัที่จะไดรั้บค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั 

ขอ้ 26. คณะกรรมการตอ้งจัดให้มีการประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัตั้งแต่วนัส้ินสุดของ

รอบปีบญัชีของบริษทั 

 การประชุมผูถ้ือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแลว้ ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ือ

หุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดกไ็ดสุ้ดแต่จะเห็นควร  

 ผูถ้ือหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ั้งหมด จะ

เขา้ช่ือกนัท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร่ือง

และเหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนังสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการตอ้งจัดให้มี

การประชุมผูถ้ือหุน้ภายใน 45 วนันบัแต่วนัที่ไดรั้บหนงัสือจากผูถ้ือหุน้ 

 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคที่ 3 ผูถ้ือหุ้นทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือกนั

หรือผูถ้ือหุน้คนอื่นๆ รวมกนัไดจ้  านวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองกไ็ดภ้ายใน 45 วนันบัแต่วนัครบ 
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 ก าหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผูถ้ือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดย

บริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจ าเป็นที่เกิดจากการจดัใหมี้การประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ือหุน้ที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ือหุน้ตามวรรคท่ี 4 คร้ังใด จ านวนผูถ้ือหุน้ซ่ึง

มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก  าหนดไวใ้นขอ้ 29 ผูถ้ือหุ้นตามวรรคที่ 4 ตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้

ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั 

ขอ้ 27. ในการเรียกประชุมผูถ้ือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนดัประชุม ระบุสถานที่ วนัเวลา ระเบียบวาระการ

ประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดพอสมควร โดยระบุว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ 

เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจัดส่งให้ผูถ้ือหุ้นและนาย

ทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกนั 3 วนั 

ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่า 3 วนั  

ในการประชุมผูถ้ือหุ้นสามารถจัดประชุมได ้ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านักงานใหญ่ของบริษทั หรือจังหวดัอื่นทั่ว

ราชอาณาจกัร  

ขอ้ 28. ในการประชุมผูถ้ือหุน้ ผูถ้ือหุน้อาจมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมกไ็ด ้ 

 การมอบฉันทะจะตอ้งท าเป็นหนงัสือ ลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะและท าตามแบบที่นายทะเบียนบริษทัมหาชนจ ากดั

ก  าหนด และอยา่งนอ้ยใหมี้รายการดงัต่อไปน้ี 

  (ก) จ านวนหุน้ซ่ึงผูม้อบฉันทะนั้นถืออยู ่ 

  (ข) ช่ือผูรั้บมอบฉันทะ 

  (ค)  คร้ังท่ีของการประชุมที่มอบฉันทะให้เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมอบแก่ประธาน

กรรมการหรือบุคคลซ่ึงประธานกรรมการก าหนดไว ้ก่อนผูรั้บมอบฉันทะเขา้ประชุม  

ขอ้ 29. ในการประชุมผูถ้ือหุ้น ตอ้งมีผูถ้ือหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้ือหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 คน และตอ้ง

มีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือมีผูถ้ือหุน้และผูรั้บมอบฉันทะจากผู ้

ถือหุน้มาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผูถ้ือหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ

จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถ้ือหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จ านวนผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาเขา้ร่วม

ประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามที่ก  าหนดได ้หากว่าการประชุมผูถ้ือหุน้ไดเ้รียกนัดเพราะผูถ้ือหุ้นร้องขอ การประชุม

เป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถ้ือหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ือหุน้ร้องขอ ใหน้ัดประชุมใหม่ และให้

ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถ้ือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัว่าจะตอ้ง

ครบองคป์ระชุม  

 ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระที่ก  าหนดไวใ้นหนังสือนดัประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเร่ืองที่ผู ้

ถือหุน้ซ่ึงมีหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดเสนอในท่ีประชุมพิจารณา

เร่ืองท่ียงัพิจารณาไม่เสร็จ และจ าเป็นตอ้งเลื่อนการพิจารณา ใหท้ี่ประชุมก าหนดสถานที่ วนั และเวลาที่จะประชุม 
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 คร้ังต่อไป และใหค้ณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชุมระบุสถานที่ วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผูถ้ือ

หุน้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั ก่อนการประชุม ทั้งน้ี ให้โฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนังสือพิมพไ์ม่น้อยกว่าสามวนั

ก่อนวนัประชุมดว้ย  

 ในการประชุมผูถ้ือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานท่ีประชุม ถา้ไม่มีประธานกรรมการหรือประธาน

กรรมการมิไดม้าเขา้ประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธาน

กรรมการไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได ้ก็ให้ท่ีประชุมเลือกตั้งผูถ้ือหุ้นคนหน่ึงซ่ึงได้เข้าร่วมประชุมเป็น

ประธาน 

ขอ้ 30. ในการออกเสียงลงคะแนนใหหุ้้นหน่ึงหุน้มีเสียงหน่ึงเสียง และมติของท่ีประชุมผูถ้ือหุน้นั้นใหป้ระกอบดว้ยคะแนน

เสียงดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนน

เสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด  

(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้ งหมดของผูถ้ือหุ้น ซ่ึงมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

  (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมด หรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น  

  (ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอื่นหรือบริษทั เอกชนมาเป็นของบริษทั  

(ค)  การท าแกไ้ขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั 

การมอบหมายให้บุคคลอื่นเขา้จัดการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอื่น โดยมี

วตัถุประสงคจ์ะแบ่งก  าไรขาดทุนกนั 

  (ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบั 

  (จ) การเพิ่ม หรือการลดทุนของบริษทั หรือการออกหุน้กู ้ 

  (ฉ) การควบหรือเลิกบริษทั  

  (ช) การออกหุน้ใหม่เพื่อช าระแก่เจา้หน้ีของบริษทัตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน 

ขอ้ 31. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท า มีดงัน้ี  

 (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการด าเนินการของบริษทัในรอบปี 

  ที่ผ่านมา  

 (2) พิจารณาและอนุมติังบดุลและบญัชีก  าไรขาดทุนของรอบปีบญัชีที่ผ่านมา  

 (3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี จดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนส ารอง และการจ่ายเงินปันผล 

 (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและก าหนดค่าตอบแทน 

 (5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน 

 (6) กิจการอื่นๆ  
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ขอ้ 32. ในกรณีที่บริษทัหรือบริษทัย่อยตกลงเขา้ท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัหรือรายการเกี่ยวกบัการไดม้า หรือจ าหน่ายไปซ่ึง

สินทรัพยข์องบริษทั หรือบริษทัย่อยตามความหมายที่ก  าหนดตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยที่ใช้

บงัคบักบัการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียน หรือการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทัจด

ทะเบียน แลว้แต่กรณี ใหบ้ริษทัปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามท่ีประกาศดงักล่าวก  าหนดไวใ้นเร่ืองนั้นๆ ดว้ย 

ขอ้ 44. คณะกรรมการตอ้งจัดให้มีการท างบดุลและบญัชีก  าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบัญชีของบริษทัเสนอต่อที่

ประชุมผูถ้ือหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมติั งบดุลและบญัชีก  าไรขาดทุนน้ี คณะกรรมการตอ้ง

จดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สร็จก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้ 

ขอ้ 45. คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีใหผู้ถ้ือหุน้ พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสามญัประจ าปี  

(1) ส าเนางบดุลและบญัชีก  าไรขาดทุนที่ผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พร้อมกบัรายงานการตรวจสอบบญัชีของ

ผูส้อบบญัชี  

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการและเอกสารแสดงประกอบรายงานดงักล่าว 

ขอ้ 46. ผูส้อบบญัชีมีหน้าท่ีเขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถ้ือหุ้นของบริษทัทุกคร้ังที่มีการพิจารณางบดุลและ บญัชีก  าไร

ขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกบับญัชีของบริษทัเพื่อช้ีแจ้งการตรวจสอบบญัชีต่อผูถ้ือหุ้น ให้บริษทัจดัส่งรายงานและ

เอกสารของบริษทัท่ีผูถ้ือหุ้นจะพึงไดรั้บในการประชุมผูถ้ือหุ้นคร้ังนั้นแก่ผูส้อบบญัชีดว้ย ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็น

กรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ที่ใดๆ ของบริษทั 

 ใหผู้ส้อบบญัชีมีอ  านาจเข้าตรวจสอบสมุด บญัชี และหลกัฐานอื่นใดเกี่ยวกบัรายได ้รายจ่าย ตลอดจนทรัพยสิ์นและ

หน้ีสินของบริษทัไดใ้นเวลาท าการของบริษทั และใหมี้สิทธิท่ีจะเรียกให้กรรมการ พนักงาน และลูกจา้งของบริษทั

ใหข้อ้ความและค าช้ีแจงอยา่งใดๆ ตามท่ีจะเป็นส าหนบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูส้อบบญัชี ผูส้อบบญัชีตอ้งท ารายงาน

ว่าดว้ยงบดุลและบญัชีเสนอต่อท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นสามญัประจ าปี และตอ้งแถลงในรายงานเช่นว่านั้นดว้ยว่างบดุลได้

จดัท าข้ึนโดยถูกตอ้งและแสดงถึงกิจการท่ีแทจ้ริงและถูกตอ้งของบริษทัหรือไม่ 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่  6. 

เอกสารหรือหลักฐานเพ่ือแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

 ผูถ้ือหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนโดยแสดงเอกสารตามที่ก  าหนดดา้นล่างเพื่อเขา้ร่วมการประชุมได้

ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ของวนัองัคารที่ 23 เมษายน 2562 เป็นตน้ไป 

1 กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง 

• บตัรประจ าตวัฉบับจริงที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน หนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาต  

ขบัข่ี เป็นตน้ 

2 กรณีเข้าประชุมโดยผู้รับมอบฉันทะ 

2.1 กรณีบุคคลธรรมดา 

• หนงัสือมอบฉันทะซ่ึงกรอกรายละเอียดครบถ้วนและลงนามโดยผูถ้ือหุน้และผูรั้บมอบฉันทะ (ติดอากรแสตมป์ 

20 บาท) 

• ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูถ้ือหุ้นที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือ

ใบอนุญาตขบัข่ี ซ่ึงลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูถ้ือหุน้ 

• บตัรประจ าตวัฉบับจริงของผูรั้บมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให ้เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน หนงัสือเดินทาง 

หรือใบอนุญาตขบัข่ี เป็นตน้ 

2.2 กรณีนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย 

• หนังสือมอบฉันทะซ่ึงกรอกรายละเอียดครบถ้วนและลงนามโดยผู ้มีอ  านาจลงนามแทนผู ้ถือหุ้นและผู ้รับ  

มอบฉันทะ พร้อมประทบัตราส าคญั (หากมี) (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

• ส าเนาหนังสือรับรองหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนของผู ้ถือหุ้นซ่ึงออกโด ยกระทรวงพาณิชย์หรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งไม่เกิน 3 เดือนก่อนวนัประชุม ซ่ึงลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ  านาจลงนามแทนผู ้

ถือหุน้ พร้อมประทบัตราส าคญั (หากมี) 

• ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูมี้อ  านาจลงนามแทนผูถ้ือหุน้ที่ส่วนราชการออกให ้ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน  

หนงัสือเดินทาง หรือใบอนุญาตขบัข่ี ซ่ึงลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ  านาจลงนามแทนผูถ้ือหุน้ 

• บตัรประจ าตวัฉบับจริงของผูรั้บมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให ้เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน หนงัสือเดินทาง  

หรือใบอนุญาตขบัข่ี เป็นตน้ 

2.3 กรณีนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ 

• หนังสือมอบฉันทะซ่ึงกรอกรายละเอียดครบถว้นและลงนามโดยผูมี้อ  านาจลงนามแทนผูถ้ือหุ้นและผูรั้บมอบ

ฉันทะ พร้อมประทบัตราส าคญั (หากมี) (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
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• ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนหรือเอกสารจัดตั้งนิติบุคคลของผูถ้ือหุน้ท่ีออกโดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งซ่ึง

ระบุช่ือ สถานท่ีตั้งส านักงานใหญ่ และรายช่ือและอ านาจลงนามแทนผูถ้ือหุ้น ซ่ึงผูมี้อ  านาจลงนามแทนผูถ้ือหุ้น

ลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง พร้อมประทบัตราส าคญั (หากมี) 

• ส าเนาบัตรประจ าตวัของผูมี้อ  านาจลงนามแทนผูถ้ือหุ้นที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน 

หนงัสือเดินทาง หรือใบอนุญาตขบัข่ี ซ่ึงลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ  านาจลงนามแทนผูถ้ือหุน้ 

• บตัรประจ าตวัฉบับจริงของผูรั้บมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให ้เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน หนงัสือเดินทาง 

หรือใบอนุญาตขบัข่ี เป็นตน้ 

• ค าแปลภาษาองักฤษของเอกสารที่มิใช่ภาษาองักฤษซ่ึงลงนามรับรองค าแปลถูกตอ้งโดยผูมี้อ  านาจลงนามแทนผู ้

ถือหุน้ 

ผูถ้ือหุน้ท่ีประสงคจ์ะแต่งตั้งผูรั้บมอบฉันทะ สามารถแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษทัฯ เป็นผูรั้บมอบฉันทะ โดยรายละเอียด

ของกรรมการอิสระที่เป็นตวัแทนรับมอบฉันทะในการประชุม ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 9. 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่  7. 

การใช้รหัสควิอาร์ (QR Code) 

ส าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2561 และส าเนางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ในฐานะนายทะเบียน

หลกัทรัพยไ์ดพ้ฒันาระบบเพื่อใหบ้ริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ส่งเอกสารการประชุมผูถ้ือหุ้นและรายงานประจ าปี

ในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ผ่านรหสัคิวอาร์ (QR Code) ใหผู้ถ้ือหุน้สามารถเรียกดูขอ้มูลไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

 ผูถ้ือหุ้นสามารถดาวน์โหลดขอ้มูลผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) (ตามที่ปรากฎในหนงัสือเชิญประชุม) ตามขั้นตอน

ต่อไปน้ี 

ส าหรับระบบ ios (ios 11 ขึ้นไป) 

1. เปิดกลอ้ง (Camera) บนมือถือ 

2. สแกน (หนักลอ้งถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code 

3. หนา้จอจะมีขอ้ความ (Notification) ข้ึนมาดา้นบน ใหก้ดท่ีขอ้ความนั้น เพื่อดูขอ้มูลประกอบการประชุม 

หมายเหตุ กรณีที่ไม่มีขอ้ความ (Notification) บนมือถือ ผูถ้ือหุน้สามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน่   

                  (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER , Facebook และ Line เป็นตน้ 

ส าหรับระบบ Android 

   ใชง้านผ่านแอปพลิเคชัน่ QR CODE READER หรือ Facebook 

1.  เปิดแอปพลิเคชัน่ QR CODE READER หรือ Facebook 

2. สแกน QR Code เพื่อดูขอ้มูลประกอบการประชุม 

  ใชง้านผ่านแอปพลิเคชัน่ Line 

1. เปิดแอปพลิเคชัน่ Line 

2. เลือก Add friend (เพิ่มเพื่อน) 

3. เลือก QR Code 

4. สแกน QR Code เพื่อดูขอ้มูลประกอบการประชุม 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่  8. 

หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A. 

 (แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบทีง่่ายและไม่ซับซ้อน) 
(General and Simple Form) 

 
 
เลขทะเบียนผูถื้อหุน้                                                         เขียนท่ี                                  
Shareholder registration number Written at               
 วนัท่ี เดือน    พ.ศ.   
  Date             Month                   Year 
  
(1) ขา้พเจา้   สัญชาติ                  อยู่เลขท่ี                           ซอย    
 I/We    nationality                                  residing/located at no.                              Soi 
 ถนน   ต าบล/แขวง            อ  าเภอ/เขต                   จงัหวดั      
 Road   Tambol/Kwaeng           Amphur/Khet      Province 
 รหสัไปรษณีย ์    
 Postal Code            
 
 (2)  เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
 Being a shareholder of United Power of Asia  Public Company Limited (“Company”) 

โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม               หุน้         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 
ดงัน้ี 

Holding the total number of                                              shares       and have the rights to vote equal to                      votes as 
follows 

  หุน้สามญั                หุน้         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 
  ordinary share               shares     and have the rights to vote equal to      votes  

  หุน้บุริมสิทธิ                หุน้         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 
       preference share               shares     and have the rights to vote equal to                       votes 

 
(3) ขอมอบฉนัทะให ้(กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 

 
 1. ช่ือ                                                       อาย ุ            ปี อยู่บา้นเลขท่ี           

Name                                                   age            years residing/located at no. 
ถนน                                       ต าบล/แขวง  อ  าเภอ      
Road                                      Tambol/Kwaeng                              Amphur/Khet 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์     
Province                                 Postal Code                             

 หรือ/Or 
ช่ือ                                                         อายุ           ปี อยู่บา้นเลขท่ี     
Name   age           years residing/located at no. 
ถนน                                       ต าบล/แขวง                         อ  าเภอ                    
Road                                      Tambol/Kwaeng                               Amphur/Khet   
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์        
Province                                  Postal Code                                   
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

 2. มอบฉนัทะใหก้รรมการคนใดคนหน่ึงของบริษทัฯ คือ 
Appoint any one of the following directors of the Company 
 นายติรวฒัน ์ สุจริตกุล  Mr. Tirawat  Sucharitakul  หรือ/Or 
 นายรัฐศรัณย ์มูลสาร Mr. Rutsaran Moonsan 
(รายละเอียดประวติักรรมการปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9. ของหนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้น ประจ าปี 2562) (Details of directors of the Company are specified in Enclosure 9 of the 
Notice of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders.) 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Please attach stamp duty of Baht 20) 

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
✓ ท่ี   1. ระบุช่ือผูรั้บมอบอ านาจ 
If you make proxy by choosing No.1, 
please mark ✓ at  1. and give the 
details of proxy (proxies). 

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
✓ ท่ี   2. และเลือกกรรมการคนใด
คนหน่ึง 
If you make proxy by choosing No. 2, 
please mark ✓ at  2. and choose 
one of these directors. 
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ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกรรมการผูรั้บมอบฉันทะคนใดคนหน่ึง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการท่ีเหลือเป็นผูรั้บมอบฉันทะแทนกรรมการท่ีไม่
สามารถเขา้ประชุม 
In this regard, in the case where any of such directors is unable to attend the meeting, the other director shall be appointed as a proxy instead of 
the director who is unable to attend the meeting. 

เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ในวันที่ 23 เมษายน 2562 
เวลา 10.00  น. ณ ห้องอนิฟินิตี ้ช้ัน 7 โรงแรมเอทสั ลมุพินี เลขที ่1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือ
ท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on 23 April 2019 at 10.00 
hrs., at Infinity Room, 7th floor AETAS Lumpini, No. 1030/4 Rama 4 Road, Thungmahamek, Satorn, Bangkok  10120 or such other date, time 
and place as the meeting may be held.  

กจิการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by  myself/ourselves. 
 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

 
หมายเหตุ/Remarks 
ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น
ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her 
votes to different proxies to vote separately. 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

(แบบทีก่ าหนดรายการต่างๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอยีดชัดเจนและตายตัว) 
(Form with fixed and specific details authorizing proxy) 

 
 

 
เลขทะเบียนผูถื้อหุน้                                                         เขียนท่ี                                  
Shareholder registration number Written at               
 วนัท่ี เดือน    พ.ศ.   
  Date             Month                    Year 
 
 
(1) ขา้พเจา้   สัญชาติ                  อยู่เลขท่ี                           ซอย    
 I/We    nationality                              residing/located at no.                              Soi 
 ถนน   ต าบล/แขวง           อ  าเภอ/เขต                 จงัหวดั     
 Road   Tambol/Kwaeng          Amphur/Khet                  Province 
 รหสัไปรษณีย ์    
 Postal Code 

(2)  เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
 Being a shareholder of United Power of Asia Public Company Limited (“Company”) 
 โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม               หุน้         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง ดงัน้ี 

Holding the total number of                                           shares     and have the rights to vote equal to                    votes as follows 
  หุน้สามญั                หุน้         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 

  ordinary share               shares     and have the rights to vote equal to     votes  
  หุน้บุริมสิทธิ                หุน้         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 
       preference share               shares     and have the rights to vote equal to     votes 

 
(3) ขอมอบฉนัทะให ้(กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 

 
 1. ช่ือ                                                     อายุ             ปี อยู่บา้นเลขท่ี           

Name                                                age            years residing/located at no. 
ถนน                                       ต าบล/แขวง อ าเภอ      
Road                                      Tambol/Kwaeng                             Amphur/Khet 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์    
Province                                 Postal Code                             

หรือ/Or 
 ช่ือ                                                     อายุ             ปี อยู่บา้นเลขท่ี           

Name                                                age            years residing/located at no. 
ถนน                                       ต าบล/แขวง อ าเภอ      
Road                                      Tambol/Kwaeng                             Amphur/Khet 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์    
Province                                 Postal Code                             
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons  

 2. มอบฉนัทะใหก้รรมการคนใดคนหน่ึงของบริษทัฯ คือ 
          Appoint any one of the following directors of the Company 
 นายติรวฒัน ์ สุจริตกุล  Mr. Tirawat  Sucharitakul  หรือ/Or 
 นายรัฐศรัณย ์มูลสาร Mr. Rutsaran Moonsan 
(รายละเอียดประวติักรรมการปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9. ของหนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้น ประจ าปี 2562) (Details of directors of the Company are specified in Enclosure 9 of the 
Notice of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders.) 

กรณีเลือกขอ้ 1. กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
✓ ท่ี   1. ระบุช่ือผูรั้บมอบอ านาจ 
If you make proxy by choosing No.1, 
please mark ✓ at  1. and give the 
details of proxy (proxies). 

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
✓ ท่ี   2. และเลือกกรรมการคนใด
คนหน่ึง 
If you make proxy by choosing No. 2, 
please mark ✓ at  2. and choose 
one of these directors. 

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Please attach stamp duty of Baht 20) 
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ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกรรมการผูรั้บมอบฉันทะคนใดคนหน่ึง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการท่ีเหลือเป็นผูรั้บมอบฉันทะแทนกรรมการท่ีไม่
สามารถเขา้ประชุม 
In this regard, in the case where any of such directors is unable to attend the meeting, the other director shall be appointed as a proxy instead of 
the director who is unable to attend the meeting. 

เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ในวันที่ 23 เมษายน 2562 
เวลา 10.00  น. ณ ห้องอนิฟินิตี ้ช้ัน 7 โรงแรมเอทสั ลมุพินี เลขที ่1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือ
ท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on 23 April 2019 at 10.00 
hrs., at Infinity Room, 7th floor AETAS Lumpini, No. 1030/4 Rama 4 Road, Thungmahamek, Satorn, Bangkok 10120 or such other date, time 
and place as the meeting may be held.   

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

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows: 

 

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2562 ประชุมเม่ือวันองัคารที ่15 มกราคม 2562 
Agenda item no. 1 To consider and certify the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2019 held on 

Tuesday 15 January 2019 
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที ่2 พิจารณารับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการเกีย่วกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 
Agenda item no. 2 To acknowledge the annual report of the Board of Directors on the result of the Company’s business operation 
for  the year 2018 
      (ไม่มีการลงคะแนนในวาระน้ี / No casting of votes in this agenda) 
 
วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุด ณ 

วันที ่31 ธันวาคม 2561  
Agenda item no. 3 To consider and approve the statement of financial position and the statement of comprehensive income of the 

Company for the fiscal year ended 31 December 2018 
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และ
งดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี  2561 

Agenda item no. 4 To consider and approve suspension of the allocation of the profit from the result of the operation in the year 2018 to the 
reserve fund as prescribed by law and the suspension of the dividend payment from the result of the operation in the 
year 2018 
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2562 และแต่งตั้งกรรมการใหม่ 
Agenda item no. 5 To consider and approve the election of the directors to replace those who completed the term for the year  2019 

and appointment of new directors 
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เพิ่มจ านวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด 
 Increase of directors and election of entire nominated directors 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

          Approve     Disapprove       Abstain 
 เพิ่มจ านวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 Increase of directors and election of each nominated directors 
1. ช่ือกรรมการ นายอุปกติ ปาจรียางกูร 

      Director’s name Mr. Upakit Pachariyangkun 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
       Approve     Disapprove       Abstain 

2.  ช่ือกรรมการ นายกวิน เฉลิมโรจน ์ 
Director’s name Mr. Kawin Chalermroj 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
       Approve     Disapprove       Abstain 

3.  ช่ือกรรมการ นายสมชาย คล่องประมง 
Director’s name Mr. Somchai  Klongpramong 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
       Approve     Disapprove       Abstain 

4.  ช่ือกรรมการ นายเทวรักษ ์โรจนพฤกษ ์  
Director’s name  Mr. Thevarak Rochanapruk 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
       Approve     Disapprove       Abstain 

 
วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562  
Agenda item no. 6 To consider and approve the remuneration of the directors for the year 2019 

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2562 
Agenda item no. 7 To consider and approve the appointment of auditors and the audit fee for the fiscal year 2019 

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที ่8 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
Agenda item no. 8 Any Other matter (if any) 

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่
ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

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

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด 
ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

หมายเหตุ/Remarks 
1.  ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน

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

2.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือ
มอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 

 In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy  Form B. 
provided.
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 
A proxy is granted by a shareholder of United Power of Asia Public Company Limited  

 
ในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 ในวนัท่ี 23 เมษายน 2562 เวลา 10.00  น. ณ หอ้งอินฟินิต้ี ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขท่ี 1030/4 
ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
At the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on 23 April 2019 at 10.00 hrs., at Infinity Room, 7th floor AETAS Lumpini, No. 1030/4 
Rama 4 Road, Thungmahamek, Satorn, Bangkok 10120 or such other date, time and place as the meeting may be held. 
 

----------------------------------------------------------------------- 

 วาระที ่  เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที ่  เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที ่  เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที ่  เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Proxy Form C. 

(ใช้เฉพาะกรณีทีผู้่ถือหุ้นทีป่รากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก
และดูแลหุ้นให้เท่านั้น) 

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

 
 

 
 
เลขทะเบียนผูถื้อหุน้                                                         เขียนท่ี                                  
Shareholder registration number Written at               
 วนัท่ี เดือน    พ.ศ.   
 Date              Month                     Year 
 
(1) ขา้พเจา้   สัญชาติ                  อยู่เลขท่ี                           ซอย            
 I/We    nationality                              residing/located at no.                             Soi 
 ถนน   ต าบล/แขวง           อ  าเภอ/เขต                   จงัหวดั      
 Road   Tambol/Kwaeng           Amphur/Khet                   Province 
 รหสัไปรษณีย ์    
 Postal Code 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกจิเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั      
As the custodian of  

 ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
 who is a shareholder of United Power of Asia Public Company Limited (“Company”) 

โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม               หุน้         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 
ดงัน้ี 

Holding the total number of                                            shares    and have the rights to vote equal to                      votes as 
follows 

  หุน้สามญั                หุน้         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 
 ordinary share               shares     and have the rights to vote equal to      votes  

  หุน้บุริมสิทธิ                หุน้         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 
       preference share               shares     and have the rights to vote equal to                                             votes 

  

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

 1. ช่ือ                                                       อาย ุ            ปี อยู่บา้นเลขท่ี          
Name                                                  age            years residing/located at no. 
ถนน                                     ต าบล/แขวง อ าเภอ      
Road                                    Tambol/Kwaeng                               Amphur/Khet 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์     
Province                                 Postal Code                             

 หรือ/Or 
ช่ือ                                                       อาย ุ            ปี อยู่บา้นเลขท่ี      
Name age            years residing/located at no. 
ถนน                                       ต าบล/แขวง                        อ  าเภอ                    
Road                                     Tambol/Kwaeng                               Amphur/Khet   
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์        
Province                                 Postal Code                                   

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 
 
 
 
 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Please attach stamp duty of Baht 20) 

กรณีเลือกขอ้ 1. กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
✓ ท่ี   1. ระบุช่ือผูรั้บมอบอ านาจ 
If you make proxy by choosing No.1, 
please mark ✓ at  1. and give the 
details of proxy (proxies). 
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 2. มอบฉนัทะใหก้รรมการคนใดคนหน่ึงของบริษทัฯ คือ 

Appoint any one of the following directors of the Company 
 นายติรวฒัน ์ สุจริตกุล  Mr. Tirawat  Sucharitakul  หรือ/Or 
 นายรัฐศรัณย ์มูลสาร Mr. Rutsaran Moonsan 
(รายละเอียดประวติักรรมการปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9. ของหนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้น ประจ าปี 2562) (Details of directors of the Company are specified in Enclosure 9 of the 
Notice of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders.) 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกรรมการผูรั้บมอบฉันทะคนใดคนหน่ึง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการท่ีเหลือเป็นผูรั้บมอบฉันทะแทนกรรมการท่ีไม่
สามารถเขา้ประชุม 
In this regard, in the case where any of such directors is unable to attend the meeting, the other director shall be appointed as a proxy instead of  
the director who is unable to attend the meeting. 

เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ในวันที่ 23 เมษายน 2562 
เวลา 10.00  น. ณ ห้องอนิฟินิตี ้ช้ัน 7 โรงแรมเอทสั ลมุพินี เลขที ่1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือ
ท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders  on 23 April 2019 at 10.00 
hrs., at Infinity Room, 7th floor AETAS Lumpini, No. 1030/4 Rama 4 Road, Thungmahamek, Satorn, Bangkok 10120 or such other date, time 
and place as the meeting may be held.   

 (3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
I/We grant my/our proxy to attend this meeting and cast votes as follows: 
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold 
 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
 Grant certain of my/our proxy as follows:  

  หุน้สามญั                หุน้          และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้    เสียง 
        ordinary share               shares      and have the rights to vote equal to                    votes  
  หุน้บุริมสิทธิ                หุน้          และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้    เสียง 
        preference share shares      and have the rights to vote equal to                                            votes 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด เสียง 
 Total voting right Votes 

 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ีดงัน้ี 

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

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2562 ประชุมเม่ือวันองัคารที ่15 มกราคม 2562 
Agenda item no. 1 To consider and certify the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2019 held on 

Tuesday 15 January 2019 
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain                        Votes 

วาระที ่2 พิจารณารับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการเกีย่วกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 
Agenda item no. 2 To acknowledge the annual report of the Board of Directors on the result of the Company’s business operation 
for  the year 2018 
    (ไม่มีการลงคะแนนในวาระน้ี / No casting of votes in this agenda) 
 

 
 
 
 
 
 
 

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
✓ ท่ี   2. และเลือกกรรมการคนใด
คนหน่ึง 
If you make proxy by choosing No. 2, 
please mark ✓ at  2. and choose 
one of these directors. 
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วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุด ณ 
วันที ่31 ธันวาคม 2561 

Agenda item no. 3 To consider and approve the statement of financial position and the statement of comprehensive income of the 
Company for the fiscal year ended 31 December 2018 

  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain                        Votes 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และ
งดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี  2561 

Agenda item no. 4 To consider and approve suspension of the allocation of the profit from the result of the operation in the year 
2018 to the reserve fund as prescribed by law and the suspension of the dividend payment from the result of the 
operation in the year 2018 

  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain                        Votes 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2562 และแต่งตั้งกรรมการใหม่ 
Agenda item no. 5 To consider and approve the election of the directors to replace those who completed the term for the year 2019 

and appointment of new directors 
  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เพิ่มจ านวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด 
 Increase of directors and election of entire nominated directors 
เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
      Approve Votes Disapprove Votes Abstain                        Votes 

 เพิ่มจ านวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 Increase of directors and election of each nominated directors 

1. ช่ือกรรมการ นายอุปกติ ปาจรียางกูร 
      Director’s name Mr. Upakit Pachariyangkun 

เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
            Approve Votes Disapprove Votes Abstain                        Votes 
2.  ช่ือกรรมการ นายกวิน เฉลิมโรจน ์ 

Director’s name Mr. Kawin Chalermroj 
เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 

            Approve Votes Disapprove Votes Abstain                        Votes 
3.  ช่ือกรรมการ นายสมชาย คล่องประมง 

Director’s name Mr. Somchai  Klongpramong 
เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 

            Approve Votes Disapprove Votes Abstain                        Votes 
4.  ช่ือกรรมการ นายเทวรักษ ์โรจนพฤกษ ์  

Director’s name  Mr. Thevarak Rochanapruk 
เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 

            Approve Votes Disapprove Votes Abstain                        Votes 
 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 
Agenda item no. 6 To consider and approve the remuneration of the directors for the year 2019 
  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain                        Votes 
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วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2562 
Agenda item no. 7 To consider and approve the appointment of auditors and the audit fee for the fiscal year 2019 
  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain                        Votes 

 
วาระที ่8 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
Agenda item no. 8 Any Other matter (if any) 
  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain                        Votes 

 
 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่

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

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

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

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

(...…………………...…………………….) 
ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 
ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 
ลงช่ือ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 
 

หมายเหตุ/Remarks 
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. น้ี ใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) 

ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านั้น 
This Proxy form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in 
Thailand to be a share depository and keeper. 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
The documents needed to be attached to this Proxy form are: 
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(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf 

(2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกจิคสัโตเดียน (Custodian) 
 Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business 
3. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน

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

4. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือ 
มอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy  Form C. 
provided. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Attachment to Proxy Form C. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 
A proxy is granted by a shareholder of United Power of Asia Public Company Limited  

 
ในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 ในวนัท่ี 23 เมษายน 2562 เวลา 10.00  น. ณ หอ้งอินฟินิต้ี ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขท่ี 1030/4 
ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
At the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on 23 April 2019 at 10.00 hrs., at Infinity Room, 7th floor AETAS Lumpini, No. 1030/4 
Rama 4 Road, Thungmahamek, Satorn, Bangkok 10120 or such other date, time and place as the meeting may be held. 
 

----------------------------------------------------------------------- 

 วาระที ่  เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
เห็นดว้ย           เสียง  ไม่เห็นดว้ย                      เสียง    งดออกเสียง                เสียง 
 Approve         Votes  Disapprove               Votes          Abstain                             Votes 

 วาระที ่  เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
เห็นดว้ย           เสียง  ไม่เห็นดว้ย                      เสียง    งดออกเสียง                เสียง 
 Approve         Votes  Disapprove               Votes          Abstain                             Votes 

 วาระที ่  เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
เห็นดว้ย           เสียง  ไม่เห็นดว้ย                      เสียง    งดออกเสียง                เสียง 
 Approve         Votes  Disapprove               Votes          Abstain                             Votes 

 วาระที ่  เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
เห็นดว้ย           เสียง  ไม่เห็นดว้ย                      เสียง    งดออกเสียง                เสียง 
 Approve         Votes  Disapprove               Votes          Abstain                             Votes 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่  9. 

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม: ท่านที่ 1 (นายติรวัฒน์  สุจริตกลุ) 

ช่ือ  นายติรวฒัน์  สุจริตกุล 
อาย ุ   65  ปี 
สัญชาติ  ไทย  
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 148 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต จงัหวดักรุงเทพฯ 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 มธัยมศึกษา Sutton Valence School Kent, England 
 ปริญญาตรี Politics & Government (Hons.) University of London 

ประวัตกิารอบรม 

 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่น 1/2546) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 หลกัสูตร International Trade Center UNCTAD/GATT Geneva, Switzerland 
 หลกัสูตร The Disaster Management Center University of Wisconsin Madison USA 

ประวัตกิารท างาน 

   ปัจจุบนั  กรรมการ มูลนิธิพฒันาเคร่ืองมือแพทยไ์ทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ 
   ปัจจุบนั  กรรมการบริหาร มูลนิธิสงเคราะห์เดก็  สภาการชาดไทย 
   2557 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ  บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั(มหาชน) 
 กรรมการตรวจสอบ  

 
 

 กรรมการสรรหาและพิจารณา  
 ค่าตอบแทน  
    2547 - ปัจจุบนั  ที่ปรึกษา กองราชเลขานุการในพระองค ์

  สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
    2557 - 2561 ประธานกรรมการ 

 
บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั(มหาชน) 

   2528 - 2547 ประจ ากองราชเลขานุการในพระองคส์มเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
   2518 - 2528 ผูบ้ริหาร ส านกังานขา้หลวงใหญ่ผูล้ี้ภยั องคก์ารสหประชาชาติแห่งกรุงเจนิวา  

 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  ทวีติยาภรณ์ชา้งเผอืก, กาชาดสมนาคุณ ชั้น 1 

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม  ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  ไม่มี 
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ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม: ท่านที่ 2 (นายรัฐศรัณย์  มูลสาร) 

ช่ือ   นายรัฐศรัณย ์ มูลสาร        
อาย ุ   33 ปี  
สัญชาติ  ไทย  

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 32/103 หมู่ที่ 1 ต  าบลคลองเกลือ อ  าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาโท Master of Art with Merit – in International Business University of Green – London, England 
  Certificate of Study – in Advanced English Level London Study Centre – London, England 
 ปริญญาตรี Bachelor of Science – in Agro-Industrial Biotechnology มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

ประวัตกิารท างาน 

ปัจจุบนั กรรมการอิสระ 
 

บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ  
2557 - ปัจจุบนั Vice President AIF Group. – Vientiane, Laos 

A 
aบริษทั อนัดามนั เพาวเวอร์ แอนด ์ยทิูลิต้ี จ  ากดั 

2555 - 2557 International Sales and Marketing Manager
กรรมการ  

YLG Bullion International Co., Ltd., Bangkok, Thailand 
2555 Relationship Manager United Overseas Bank – Bangkok, Thailand 
2554 Assistant Store Manager Hatvile Limited – Richmond, England 
2551 - 2553 Senior Educational Sales / Educational Sales Boston Bright English Institute – Bangkok, Thailand 
 / Guest Relation officer  

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม  ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  ไม่มี 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 10. 
 

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
 

 แผนที่โรงแรมเอทัส ลุมพินี (Aetas Lumpini) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

สถานที่จัดประชุม   : โรงแรมเอทัส ลุมพินี (Aetas Lumpini) ณ ห้องอินฟินิต้ี (Infinity room) ช้ัน 7 

  เลขที ่1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท์ : 02 6189556 

การเดินทาง : รถไฟใต้ดิน MRT สถานีลุมพินี  ทางออกประตู 1 


