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ท่ี  UPA  026-2558 

     วนัท่ี  28  สิงหาคม  2558 

เร่ือง แจง้มติท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2558 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ  

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

ดว้ยท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2558 ของบริษทั ยไูนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ซ่ึง
ประชุมในวนัท่ี  28 สิงหาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้ น 3 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น 
กรุงเทพมหานคร เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ได้มีมติท่ีส าคัญซ่ึงสรุปได้
ดงัต่อไปน้ี 

1. รับรองรายงานการประชุมสามญัประจ าปี 2558 ประชุมเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2558 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 4,938,731,852 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 4,938,731,852 100 

 หมายเหตุ มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

2. อนุมติัการแกไ้ขจ านวนหุ้นสามญัของบริษทั อนัดามนัเพาเวอร์ แอนด์ ยทิูลิต้ี จ ากดั (“บริษัท อันดามันเพาเวอร์ฯ”) ท่ี
บริษทัจะเขา้ซ้ือตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2558 

จากเดมิ 

“บริษทัมีความประสงคจ์ะเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั อนัดามนัเพาเวอร์ฯ ทั้งหมด ซ่ึงประกอบดว้ยหุ้นสามญั จ านวน 
1,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท และหุ้นสามญัท่ีบริษทั อนัดามนัเพาเวอร์ฯ จะเพ่ิมทุนอีกจ านวน 2,400,000 หุ้น มูล
ค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท โดยคิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนจ านวน 340 ลา้นบาท จากกลุ่มผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั อนัดามนัเพาเวอร์ฯ 
จ านวน 10 ราย ซ่ึงรายการเขา้ซ้ือหุน้สามญัของบริษทั อนัดามนัเพาเวอร์ฯ ดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นการเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย์
และรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั” 
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แก้ไขเป็น 

“บริษทัมีความประสงค์จะเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั อนัดามนัเพาเวอร์ฯ ในจ านวนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 75 ของ หุ้น
สามญัจ านวน 3,400,000 หุ้น (จ านวนหุ้นสามญัดงักล่าวเป็นจ านวนหุ้นภายหลงัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั อนัดามนั
เพาเวอร์ฯ) ในราคาหุ้นละ 100 บาท จากกลุ่มผูถื้อหุน้ของบริษทั อนัดามนัเพาเวอร์ฯ คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนจ านวน 255 ลา้นบาท 
ถึง 340 ลา้นบาท ซ่ึงรายการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของบริษัท อนัดามนัเพาเวอร์ฯ ดังกล่าวเขา้ข่ายเป็นการเขา้ท ารายการได้มาซ่ึง
สินทรัพยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั” 

โดยการเขา้ท ารายการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั อนัดามนัเพาเวอร์ฯ ขา้งตน้ถือเป็นการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจด
ทะเบียน ตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัท่ี
เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผย
ขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 และถือเป็นการท ารายการท่ี
เก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ี
เก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทั
จดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 

ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 3,269,532,753 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 3,269,532,753 100 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียคือ นายอุปกิต ปาจรียางกูร และบุคคลท่ี
เก่ียวโยงกบันายอุปกิต ปาจรียางกรู 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
      

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

( นายกวนิ    เฉลิมโรจน์ ) 
กรรมการผูจ้ดัการ 

 


