
                                                                                                    บริษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ  ากดั (มหาชน) 

 1 

ที่ UPA-EGM-1/62 

         วนัที่ 2 มกราคม 2562 

เร่ือง ขอเชิญเขา้ร่วมการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ คร้ังท่ี 1/2562 

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

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ คร้ังที่ 2/2561 ประชุมเม่ือวนัพุธที่ 19 กนัยายน 2561 

  2. ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการประชุมผูถ้ือหุน้และการออกเสียงลงคะแนน 

  3. เอกสารหรือหลกัฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ คร้ังท่ี  1/2562 

  4. หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 

  5. ขอ้มูลกรรมการอิสระที่เป็นตวัแทนรับมอบฉันทะในการประชุม 

  6. แผนที่สถานทีจ่ดัประชุม 

 ดว้ยคณะกรรมการของบริษทัฯ มีมติใหเ้รียกประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 ในวนัที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 
10.00 น . ณ  ห้องอิน ฟิ นิ ต้ี  ชั้ น  7 โรงแรมเอทัส  ลุมพิ นี  เลขที่  1030/4 ถนนพระราม  4 แขวงทุ่ งมหาเมฆ  เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120  เวลา 10.00 น. เพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 
 วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 2/2561 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  

บริษทัฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้น คร้ังท่ี 2/2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวันพุธที่ 19 กนัยายน 
2561 และได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( “ตลาด
หลักทรัพย์ฯ”) รายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

ความเห็นคณะกรรมการ   

คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้น ที่ 2/2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัพุธที่ 19 กนัยายน 
2561 ไดมี้การบนัทึกไวอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้รับรองรายงาน
การประชุมดงักล่าว 

หมายเหตุ  

มติวาระน้ีจะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติการเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  

ตามท่ีท่ีประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 ของบริษทัฯ เม่ือวนัที่ 2 ธันวาคม 2559 ไดมี้มติอนุมติัการให้
สัตยาบนัการเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงค์การใชเ้งินเพิ่มทุนของบริษทัฯ และอนุมติัการก าหนดวตัถุประสงค์
การใชเ้งินเพิ่มทุนของบริษทัฯ (“วัตถุประสงค์การใช้เงินเดิม”) ภายหลงัจากการอนุมติัการอนุมติัดงักล่าว 
สถานการณ์ต่างๆ ได้เปลี่ยนแปลงไป โดยธุรกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศของบ ริษัทฯ มีผล
ประกอบการขาดทุนอยา่งต่อเน่ือง และมีโอกาสในการฟ้ืนตวัท่ีค่อนขา้งต ่า  
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ในขณะเดียวกนั บริษทัฯ เห็นว่าธุรกิจพลงังานและพฒันาอสังหาริมทรัพยร์วมถึงธุรกิจสาธารณูปโภค จะ
เป็นธุรกิจที่จะสามารถท ารายได้ให้กบับริษทัฯ และสอดคลอ้งกบัแผนการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ใน
ปัจจุบัน  ดังนั้ น บริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี 

วัตถุประสงค์การใช้เงินเดิม จ านวนเงิน (ล้าน
บาท)/ระยะเวลาที่
คาดว่าจะใช้เงิน

ลงทุน 

วัตถุประสงค์การใช้เงินใหม่ จ านวนเงิน (ล้านบาท)/
ระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้

เงินลงทุน 

เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษทัฯ เป็นเงินลงทุน 
ส าหรับการขยายธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษทัฯ และเพื่อเป็น
แหล่งเงินทุน (Fundings) ส าหรับธุรกิจที่ด  าเนินอยูใ่นปัจจุบนั
ของบริษทัฯ และกลุ่มบริษทัฯ รวมทั้งการขยายฐานทุนของ
บริษทัฯ และกลุ่มบริษทัฯ ให้เหมาะสมและเพียงพอในการ
พฒันาธุรกิจที่บริษทัฯ และกลุ่มบริษทัฯ ด าเนินอยูใ่นปัจจุบนั 

เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษทัฯ เป็นเงินลงทุน 
ส าหรับการขยายธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษทัฯ และเพื่อเป็น
แหล่งเงินทุน (Fundings) ส าหรับธุรกิจที่ด  าเนินอยูใ่นปัจจุบนั
ของบริษทัฯ และกลุ่มบริษทัฯ รวมทั้งการขยายฐานทุนของ
บริษทัฯ และกลุ่มบริษทัฯ ให้เหมาะสมและเพียงพอในการ
พฒันาธุรกิจที่บริษทัฯ และกลุ่มบริษทัฯ ด าเนินอยูใ่นปัจจุบนั 

1.1 ธุรกิจพลงังาน ไ ม่ เกิ น  2,000 / 
ภ า ย ใน ก ล า ง ปี 
2563 

1.1 ธุรกิจพลังงานและธุรกิจที่
เกี่ยวเน่ืองกบัธุรกิจพลงังาน 

ไม่เกิน 1,800 /ภายในปี 
2564 ทั้งน้ีให ้
คณะกรรมการเป็นผู ้
ก  าหนดวงเงินของแต่ละ
ประเภทธุรกิจตามความ
เหมาะสม 

1.2 ธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศ ไ ม่ เ กิ น  800 / 
ภายในปี 2561 

1.2 ธุ รกิ จสาธารณูปโภคและ
ธุ รกิ จ ที่ เกี่ ย ว เน่ื อ งกับ ธุ ร กิ จ
สาธารณูปโภค 

ไม่เกิน 1,800 /ภายในปี 
2564 ทั้งน้ีให ้
คณะกรรมการเป็นผู ้
ก  าหนดวงเงินของแต่ละ
ประเภทธุรกิจตามความ
เหมาะสม 

1.3 โครงการอสังหาริมทรัพย ์ ไ ม่ เ กิ น  500 / 
ภ า ย ใน ก ล า ง ปี 
2561 

1.3 โครงการอสังหาริมทรัพย ์ ไม่เกิน 1,800 /ภายในปี 
2564 ทั้งน้ีให ้
คณะกรรมการเป็นผู ้
ก  าหนดวงเงินของแต่ละ
ประเภทธุรกิจตามความ
เหมาะสม 

หมายเหตุ จ านวนเงินลงทุนคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 คือ 1,808.65 ลา้นบาท 
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อย่างไรก็ดี วตัถุประสงค์การใชเ้งินใหม่ของบริษทัฯ ตามขอ้ 1.1, 1.2 และ 1.3 ดงัที่กล่าวมาข้างต้น จะมี
มูลค่ารวมกนัทั้งหมดไม่เกิน 1,800 ลา้นบาท 

ในการน้ี เพื่อเป็นการด าเนินการให้สอดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งินดงักล่าวและ
เพื่อให้เกิดความชดัเจนว่าบริษัทฯ จะไม่ ด  าเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทฯ จึงได้
จ  าหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในธุรกิจท่ีเกี่ยวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ไดข้ายหุ้น
สามญัในบริษทั อินฟอร์เมติกซ์ พลสั จ ากดั (“อินฟอร์เมติกซ์”) จ านวน 40,207,412 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 
99.99 ของหุ้นสามญัท่ีจ าหน่ายได้แลว้ทั้งหมดในอินฟอร์เมติกซ์ ให้แก่ บริษทั เอ็มโซลูชัน่ จ ากัด (“เอ็ม
โซลูช่ัน”) ในราคาสุทธิรวมทั้ งส้ิน 25,000,000 บาท โดยเอ็มโซลูชั่นเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เซเว่น 
ยทิูลิต้ีส์ แอนด ์พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ท่ีสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุน้สามญัท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด
ในเอม็โซลูชัน่ โดยบริษทัฯ ไดจ้ัดท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศส าหรับการเขา้ท ารายการดงักล่าวต่อ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และจดัให้มีการส่งหนงัสือเวียนไปยงัผูถ้ือหุน้ภายใน 21 วนันบัแต่วนัที่เปิดเผยขอ้มูลต่อ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

ทั้งน้ี ในระหว่างท่ียงัไม่ได้ใชเ้งินตามวตัถุประสงค์การใชเ้งิน ให้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษทัมี
อ  านาจในการพิจารณาอนุมติัการลงทุนระยะสั้ นในรูปแบบของ เงินฝาก หน่วยเงินลงทุน และ/หรือ ตรา
สารการเงินที่มีความเส่ียงต ่า เพื่อบริหารกระแสเงินสด โดยจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และ
ขอ้ก าหนดที่เกี่ยวข้องของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยฯ์ เร่ืองการ
ด าเนินการเกี่ยวกบัรายการที่เกี่ยวโยงกนั และรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น อยา่งเคร่งครัด โดย
ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ เป็นส าคญั 

ความเห็นคณะกรรมการ   

คณะกรรมการไดเ้ห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุมวิสามัญผูถ้ือหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการ
เปลี่ยนแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินเพิ่มทุน ดงัรายละเอียดขา้งตน้ 

หมายเหตุ  

มติวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัมติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามใน 
ส่ีของผูถ้ือหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) และ
ขอ้บังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 ก  าหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงิน รางวลั เบ้ีย
ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามขอ้บงัคบัหรือตามที่ประชุมผูถ้ือ
หุน้จะอนุมติั ซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางหลกัเกณฑแ์ละจะก าหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะ
ใหมี้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงกไ็ดแ้ละนอกจากนั้นใหไ้ดรั้บเบ้ียเลี้ ยง และสวสัดิการต่าง ๆ 
ตามระเบียบของบริษทัฯ 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 โดยพิจารณาจาก
พิจารณาจากขนาดธุรกิจและภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยจากการพิจารณา
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นอนุมติัก  าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 
โดยมีรายละเอียดต่อไปน้ี  
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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. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

20,000 บาท/คน/คร้ัง 15,000 บาท/คน/คร้ัง 

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

ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษทัไดเ้ห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมติั
ก  าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 ดงัรายละเอียดขา้งตน้ 

หมายเหตุ  

มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้น
ซ่ึงมาประชุม 

วาระที่  4 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

หมายเหตุ  

ในการเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่ก  าหนดในหนงัสือเชิญประชุม จะตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดสนบัสนุน เพื่อบรรจุใหท่ี้ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณา
เร่ืองอื่นนอกเหนือจากที่ก  าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ือหุน้ของบริษทั ยไูนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) โปรดเขา้ร่วมประชุมตามวนั 
เวลา และสถานท่ีดงักล่าวโดยพร้อมเพรียงกนัจกัขอบคุณยิง่ โดยโปรดตรวจสอบรายการเอกสารหรือหลกัฐานท่ีตอ้งน ามาเพื่อ
แสดงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมดงักล่าวตาม ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 เพื่อสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมของท่านผูถ้ือหุน้ 

 หากท่านผูถ้ือหุน้ท่านใดประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลอื่นใหเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุม กรุณากรอกและ
ลงนามในหนังสือมอบฉันทะท่ีแนบมาน้ี ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 และส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์โดย
ถูกตอ้งเรียบร้อยดงักล่าวต่อประธานในท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุม ทั้งน้ี ท่านผูถ้ือหุน้สามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษทัฯ ดงัมีรายนามและขอ้มูลตาม ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 เป็นผูรั้บมอบฉันทะของท่านในการประชุมได ้ 

 ทั้งน้ี ผูถ้ือหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานท่ี
ประชุม ตั้งแต่เวลา 08.30 น. จนถึงเวลา 10.00 น. 

        ขอแสดงความนบัถือ 

        

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

        (นายกวิน เฉลิมโรจน์) 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2561 
บริษัท ยไูนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) 
ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ช้ัน 2   สโมสรทหารบก   

เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. 

องค์ประชุม 

ณ เวลา 10.00 นาฬิกา มีผูถ้ือหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 41 ราย และโดยการมอบฉันทะ จ านวน 32 ราย 
รวมทั้งส้ิน 73 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้นทั้งส้ิน 4,429,417,602 หุ้น จากจ านวนหุ้นทั้งหมดของบริษทั ยูไนเต็ด พาวเวอร์ ออฟ 
เอเชีย จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ที่ออกและเรียกช าระแลว้ 6,670,000,175 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 66.4081 ของจ านวนหุ้น
ทั้งหมดท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ของบริษทัฯ ครบเป็นองคป์ระชุม  

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายอุปกิต ปาจรียางกูร ประธานกรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
2. นายติรวฒัน์ สุจริตกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
3. นายชุมพร พลรักษ ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. นายสุพฒันกิจ นาคเสวต กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
5. นายสมพรต สาระโกเศศ กรรมการ 
6. นายกวิน เฉลิมโรจน์ กรรมการ 
7. นายเทวรักษ ์โรจนพฤกษ ์ กรรมการ 
 
ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายพรอินทร์ แมน้มาลยั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เมียนมาร์ ยพูีเอ จ ากดั 
2. นายสิทธิชยั กฤชวิวรรธน์ รองประธานเจา้หนา้ที่บริหารดา้นบญัชีและการเงิน 
   
เร่ิมการประชุม 

นายอุปกิต ปาจรียางกูร ประธานกรรมการ ท าหนา้ที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยประธานฯ มอบหมาย
ให้นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ ท าหน้าท่ีผูด้  าเนินการประชุม (“ผู้ด าเนินการประชุมฯ”)  ผูด้  าเนินการประชุมฯ รายงานให้ที่
ประชุมทราบว่าปัจจุบันบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน ) (“บริษัทฯ”) มีทุนจดทะเบียนทั้ งส้ิน 
3,335,000,087.50 บาท มีทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 3,335,000,087.50 บาท เป็นหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ทั้ งหมดจ านวน 
6,670,000,175 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

บริษทัฯ ไดก้  าหนดรายช่ือผูถ้ือหุ้นที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้น คร้ังท่ี 2/2561 (Record Date) ในวนัที่ 4 
กนัยายน 2561 

การประชุมในวนัน้ีมีผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และโดยการมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมรวม 73 ราย นบัรวม
จ านวนหุ้นได ้4,429,417,602 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 66.4081 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้ งหมดของบริษทัฯ เป็นอนัครบองค์
ประชุม โดยขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 29 มีขอ้ก  าหนดเกี่ยวกบัองค์ประชุมว่า ตอ้งมีผูถ้ือหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้ือหุ้น 
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(ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 ราย หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผูถ้ือหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่นอ้ย
กว่า 1 ใน 3 ของหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทัฯ จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ก่อนเขา้สู่วาระการประชุม ผูด้  าเนินการประชุมฯ ไดช้ี้แจงให้ผูถ้ือหุ้นทราบถึงวิธีการปฏิบติัในการลงคะแนนและ
การนบัคะแนนเสียง ดงัน้ี 

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผูถ้ือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นที่ตนถือ  โดย
ใหน้บัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

2. กรณีผู ้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู ้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายก าหนด ให้ปฏิบัติการ
ลงคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอใหท่้านผูถ้ือหุน้ลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนน ทั้งน้ี เพื่อใหเ้กิด
ความโปร่งใสในการลงคะแนน 

ในการลงคะแนนเสียงส าหรับทุกวาระ ยกเวน้ในวาระที่ 2 พิจารณาอนุมติัเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2561 ซ่ึงจะไดเ้รียนช้ีแจงต่อไป หากไม่มีผูถ้ือหุน้ท่านใด ไม่เห็นดว้ย หรืองดออก
เสียง ให้ถือว่าผูถ้ือหุน้ เห็นชอบหรือเห็นดว้ย ตามจ านวนเสียงของท่านต่อมติที่น าเสนอ ส าหรับผูถ้ือหุน้ที่ไม่เห็นดว้ยหรืองด
ออกเสียง ใหผู้ถ้ือหุน้ ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนที่บริษทัฯ จดัให ้และยกมือใหเ้จา้หนา้ที่ไปเกบ็บตัรลงคะแนน  

ในการรวมผลคะแนนบริษทัฯ จะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หกัออกจากคะแนนเสียง
ทั้งหมด และส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย   ส าหรับผูท่ี้ออกเสียงเห็นดว้ยในวาระเหล่าน้ี  ขอใหเ้กบ็บตัร
ลงคะแนนไวก้่อน และส่งคืนแก่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ หลงัเสร็จส้ินการประชุมทั้งน้ี การลงคะแนนเสียงในการประชุมคร้ัง
น้ี เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลบั แต่มีการเกบ็บตัรลงคะแนนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้
เกิดความโปร่งใส 

บตัรลงคะแนนในลกัษณะดงัต่อไปน้ี ถือว่าเป็นบตัรเสีย และมีผลใหก้ารลงคะแนนดงักล่าวเป็นโมฆะ 

1.   บตัรลงคะแนนที่มีการท าเคร่ืองหมายเกินกว่าหน่ึงช่อง  

2.   บตัรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั  

3.   บตัรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือช่ือก  ากบั  

4.   บตัรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงท่ีมีอยู่ 

ในกรณีที่ท่านผูถ้ือหุน้ตอ้งการแกไ้ขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงช่ือก ากบัทุกคร้ัง 

3. กรณีผู ้ถือหุ้นที่ท  าหนังสือมอบฉันทะแบบ ข  .และแบบ ค. ซ่ึงก  าหนดให้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียง
ลงคะแนนตามความประสงคข์องผูถ้ือหุน้หรือผูม้อบฉันทะ บริษทัฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงคข์องผูถ้ือหุน้หรือผู ้
มอบฉันทะ 

ในกรณีของผู ้ถือหุ้นต่างประเทศ ซ่ึงแต่งตั้งคสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น สามารถแยก
ลงคะแนน เห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกนัในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะท าการลงคะแนนให้
เท่ากบัหุน้ที่ตนถือ 

4. ในการลงมติในวาระที่ 2 พิจารณาอนุมติัเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ประจ าปี 2561 
จะท าการพิจารณาอนุมติัเป็นรายบุคคล โดยใชเ้สียงขา้งมากตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการดงัต่อไปน้ี 

1. ผูถ้ือหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อเสียงหน่ึง  



                                                                                                    บริษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ  ากดั (มหาชน) 

 7 

2. ใหผู้ถ้ือหุน้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป 
3. บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผู ้ไดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น 
ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

5. ภายใตข้อ้บงัคบัของบริษทัฯ  ขอ้ 30 ก  าหนดว่า “ในกรณีปกติ ใหถ้ือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซ่ึง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ้นเป็นเสียงหน่ึง ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด” 

ดงันั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นว่าเห็นดว้ยในวาระนั้ นๆ หรือไม่ บริษัทฯ จะนับเฉพาะ
คะแนนเสียงท่านผูถ้ือหุน้ที่ออกเสียงลงคะแนน “เห็นดว้ย” และ“ไม่เห็นดว้ย”  เท่านั้น 

ในกรณีผูถ้ือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษทัฯ จะไม่นบัการออกเสียงลงคะแนนดงักล่าวเป็นฐาน
ในการนบัคะแนน 

6. ส าหรับผูถ้ือหุ้นที่ประสงค์จะกลบัก่อน หรือไม่อยูใ่นหอ้งประชุมในวาระใด ผูถ้ือหุน้สามารถใชสิ้ทธิของ
ท่านได ้โดยส่งบตัรลงคะแนนล่วงหนา้ใหก้บัเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ ก่อนออกจากหอ้งประชุม 

7. คะแนนเสียงของจ านวนผูถ้ือหุน้ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เน่ืองจากการทยอยเขา้ห้องประชุมของผูถ้ือ
หุน้และผูรั้บมอบฉันทะ ท าใหจ้  านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั 

8. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซักถามในประเดน็ที่เกี่ยวขอ้งกบั
วาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอใหผู้ถ้ือหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีตอ้งการซักถาม เดินมาท่ีไมโครโฟนท่ีตั้งในแต่ละจุด 
และกรุณาแจง้ช่ือและนามสกุลใหท่ี้ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นดว้ยทุกคร้ัง 

ในกรณีที่ผูถ้ือหุ้นมีค  าถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่ก  าลงัพิจารณาอยู ่ขอความกรุณาน าไปสอบถาม 
หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงทา้ยของการประชุม และขอความกรุณาท่านผูถ้ือหุน้ให้ความเห็น หรือสอบถามอยา่ง
กระชบั และงดเวน้การซักถามหรือแสดงความเห็นในประเดน็ท่ีซ ้ ากนั เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้รายอื่นไดใ้ชสิ้ทธิดว้ย จึงขอ
ความกรุณาผูถ้ือหุน้โปรดใหค้วามร่วมมือเพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปดว้ยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยูใ่นเวลาที่
ก  าหนด 

นอกจากน้ี ผูด้  าเนินการประชุมฯ ไดแ้นะน ากรรมการ ผูบ้ริหาร และท่ีปรึกษาของบริษทัฯ ท่ีเขา้ร่วมประชุม 

จากนั้น ประธานฯ ไดก้ล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้ผูด้  าเนินการประชุมฯ ด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระดงัต่อไปน้ี 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่  1/2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวันอังคารที่  31 

กรกฎาคม  2561 

  ผูด้  าเนินการประชุมฯ ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า บริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้น คร้ังท่ี 
1/2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 โดยบริษัทฯ ได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาด
หลักทรัพยฯ์  และกระทรวงพาณิชย ์ตามท่ีกฎหมายก าหนดเรียบร้อยแลว้ รายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 ของ
หนังสือเชิญประชุม ในการน้ีคณะกรรมการกไ็ดเ้ห็นว่า รายงานการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 ไดมี้การบนัทึกไว้
อยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณารับรองรายงานการประชุมดงักล่าว  
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ผูด้  าเนินการประชุมฯ ไดส้อบถามต่อที่ประชุมว่า มีท่านผูถ้ือหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความ
คิดเห็นหรือมีขอ้ซักถามหรือไม่อยา่งไร  

ผูถ้ือหุน้และ/หรือผูรั้บมอบฉันทะมีขอ้ซักถามและแสดงความเห็น ดงัน้ี 

นายนิรันดร์  พงษ์กล  ่า  ผูถ้ือหุ้น  แจ้งว่า เน่ืองจากวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2561 ซ่ึง
ประชุมเม่ือวนัพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ในการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 ไม่ไดรั้บการอนุมติั ขอทราบว่าจะมี
การจดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2561 ข้ึนใหม่หรือไม่ 

ผูด้  าเนินการประชุมฯ  แจ้งที่ประชุมว่า   ขอช้ีแจงในกรณีดงักล่าวว่า ตามกฎหมายในการท่ีจะคดัคา้นมติต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในท่ี
ประชุมในแต่ละคร้ัง สามารถท าไดภ้ายในระยะเวลาหน่ึงเดือน ดงันั้น หากพน้ระยะเวลาหน่ึงเดือนแลว้ และไม่มีการคดัคา้น
ไปยงัศาล จะถือไดว้่าผูถ้ือหุน้ไม่มีสิทธิในการคดัคา้นมตินั้นๆ แลว้ อยา่งไรก็ตามการลงมติในห้องประชุมนั้น เป็นสิทธิของผู ้
ถือหุน้ที่จะแสดงความคิดเห็น ซ่ึงทางบริษทัฯ ไดท้  าการบนัทึกความเห็นต่างๆของผูถ้ือหุน้ไปไว ้และเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุ้นส่ง
เอกสารเพิ่มเติมมายงับริษทัฯดงันั้นหากท่านผูถ้ือหุน้ท่านใดมีความเห็นอยากจะเพิ่มเติมกส็ามารถส่งความคิดเห็นมายงับริษทัฯ  

ประธานฯ  แจ้งที่ประชุมว่า  ในการประชุมประชุมวิสามญัผู ้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ทุกท่านเขียน
จดหมายเขา้มาท่ีบริษทัฯ ในส่ิงท่ีไม่เห็นดว้ยหรือไม่ไดล้งรายละเอียดในรายงานการประชุม โดยบริษทัฯ ไดบ้รรจุขอ้ความ
ต่างๆ ท่ีไดรั้บทราบลงในรายงานการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 แลว้   

นายนิรันดร์  พงษก์ล  ่า  ผูถ้ือหุน้  แจง้ว่าตนมีความเห็นว่ารายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2561 ยงัมีการบนัทึกที่ไม่
ถูกตอ้งและควรตอ้งจดัท าข้ึนใหม่  

ผูด้  าเนินการประชุมฯ  แจง้ที่ประชุมว่า  ขอมอบหมายให้ทางเลขานุการบริษทัติดต่อกบันายนิรันดร์ พงษก์ล  ่าต่อไป  

  จากนั้น เม่ือไม่มีผูถ้ือหุ้นท่านใดมีค าถามหรือขอ้คิดเห็นแลว้ ผูด้  าเนินการประชุมฯ จึงขอใหท้ี่ประชุมออก
เสียงลงคะแนน 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัอังคารที่ 31 

กรกฎาคม 2561 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

  มีผูถ้ือหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 2,817,331,617 63.5877 

ไม่เห็นดว้ย 1,613,293,100 36.4123 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 

หมายเหตุ 1)  มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

2)  ในวาระน้ีมีผูถ้ือหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากตอนเร่ิมเปิด

ประชุมจ านวน 1,207,115 หุ้น คิดเป็น 1,207,115 เสียง ท าให้ในวาระน้ีมีจ านวนเสียง

ของผูถ้ือหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและผูรั้บมอบฉันทะทั้งหมด 4,430,624,717 เสียง 
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วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2561 

ผูด้  าเนินการประชุมฯ ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงก  าหนดให้ในการประชุมสามญัผูถ้ือ
หุน้กรรมการจานวนหน่ึงในสามของจานวนกรรมการทั้งหมดจะตอ้งออกจากต าแหน่งเป็นอตัรา ดงันั้นใน
คราวน้ีมีกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระทั้งหมด 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. นายชุมพร พลรักษ ์  กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. นายสุพฒันกิจ นาคเสวต   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

3. นายเทวรักษ ์โรจนพฤกษ ์  กรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัไดเ้ห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้น คร้ังท่ี 2/2561 เพื่อพิจารณาอนุมติั
แต่งตั้งกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระตามรายช่ือขา้งตน้กลบัเขา้ด  ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง  

ผูด้  าเนินการประชุมฯ ไดส้อบถามต่อที่ประชุมว่า มีท่านผูถ้ือหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความ
คิดเห็นหรือมีขอ้ซักถามหรือไม่อยา่งไร  

จากนั้น เม่ือไม่มีผูถ้ือหุ้นท่านใดมีค าถามหรือขอ้คิดเห็นแลว้ ผูด้  าเนินการประชุมฯ ขออนุญาตช้ีแจงการ
ลงคะแนนในวาระน้ี ขอให้ท่านผูถ้ือหุ้นทุกท่านพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอให้เลือกตั้งลงคะแนนเสียง
เห็นดว้ย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยเจ้าหน้าที่จะไปเก็บบตัรลงคะแนนจากผู ้ถือหุ้นที่ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง
ส าหรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 3 ท่านก่อน และเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถ้ือหุน้ทั้งหมดท่ีลงคะแนนเสียงเห็นดว้ยใน
ภายหลงั จากการเกบ็บตัรของผูถ้ือหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงแลว้ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้ง
มากของผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ผูด้  าเนินการประชุมฯ จึงขอใหท้ี่ประชุมออกเสียงลงคะนน  

 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้ งกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ประจ าปี 2561 โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

 

(1)  ไม่อนุมติัเลือกนายชุมพร พลรักษ ์เป็นกรรมการอิสระ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

  มีผูถ้ือหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 1,617,673,106 36.6814 

ไม่เห็นดว้ย 2,792,389,811 63.3186 

งดออกเสียง 21,563,000 - 

บตัรเสีย 0 - 

หมายเหตุ 1)  มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

2)  ในวาระน้ีมีผูถ้ือหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากวาระก่อนหน้า 

จ านวน 1,001,200 หุน้ คิดเป็น 1,001,200 เสียง ท าใหใ้นวาระน้ีมีจ านวนเสียงของผูถ้ือ

หุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและผูรั้บมอบฉันทะทั้งหมด 4,431,625,917 เสียง 
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(2)  ไม่อนุมติัเลือกนายสุพฒันกิจ นาคเสวต เป็นกรรมการอิสระ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

  มีผูถ้ือหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 1,617,673,106 36.6814 

ไม่เห็นดว้ย 2,792,506,811 63.3196 

งดออกเสียง 21,446,000 - 

บตัรเสีย 0 - 

หมายเหตุ 1)  มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

2)  ในวาระน้ีไม่มีผูถ้ือหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากวาระก่อน

หนา้ 

 
(3)  อนุมติัเลือกนายเทวรักษ ์โรจนพฤกษ ์เป็นกรรมการ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

  มีผูถ้ือหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 2,796,692,306 63.4145 

ไม่เห็นดว้ย 1,613,487,611 36.5855 

งดออกเสียง 21,446,000 - 

บตัรเสีย 0 - 

หมายเหตุ 1)  มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

2)  ในวาระน้ีไม่มีผูถ้ือหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากวาระก่อน

หนา้ 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 

ผูด้  าเนินการประชุมฯ  ได้ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า  ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บังคบัของบริษทั ขอ้ 15 ก าหนดว่า กรรมการมีสิทธิ
ไดรั้บค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะ
อื่น  ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู ้ถือหุ้นจะอนุมัติ  ซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวาง
หลกัเกณฑแ์ละจะก าหนดเป็นคราว ๆไป หรือจะใหมี้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได  ้ดงันั้น
ในคราวน้ีได้มีการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจ และ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยจากการพิจารณาเห็นควรใหเ้สนอก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2561 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
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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. คณะกรรมการสรรหาและ   
พิจารณา ค่าตอบแทน 

20,000 บาท/คน/คร้ัง 15,000 บาท/คน/คร้ัง 

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

ผูด้  าเนินการประชุมฯ ไดส้อบถามต่อที่ประชุมว่า มีท่านผูถ้ือหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความ
คิดเห็นหรือมีขอ้ซักถามหรือไม่อยา่งไร  

จากนั้น เม่ือไม่มีผูถ้ือหุน้ท่านใดมีค าถามหรือขอ้คิดเห็นแลว้ ผูด้  าเนินการประชุมฯ จึงขอใหท้ประชุมออก
เสียงลงคะแนน 

 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติไม่อนุมติัก  าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

  มีผูถ้ือหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 2,796,607,261 63.1069 

ไม่เห็นดว้ย 1,634,933,611 36.8931 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย 85,045 - 

หมายเหตุ 1)  มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ

จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุม 

2)  ในวาระน้ีไม่มีผูถ้ือหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากวาระก่อน

หนา้ 

 
วาระที่ 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ภายหลงักระบวนการพิจารณาตามวาระท่ีก  าหนดในหนังสือเชิญประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้น คร้ังท่ี 2/2561  
ผูด้  าเนินการประชุมฯ ไดส้อบถามต่อที่ประชุมว่า มีท่านผูถ้ือหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือมีขอ้
ซักถามนอกเหนือจากท่ีมีการประชุมในวนัน้ีหรือไม่อยา่งไร  

นายนิรันดร์  พงษก์ล  ่า ผูถ้ือหุน้  สอบถามว่า  ในรายงานการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ คร้ังท่ี 2/2561 ระบุว่ามีผูถ้ือหุน้รายใหญ่อยู่
ในระหว่างการเจรจาซ้ือขายหุน้สามญัของบริษทั และยงัไม่มีขอ้ยติุ ขอสอบถามความคืบหนา้ 

ผูด้  าเนินการประชุมฯ  แจง้ที่ประชุมว่า  จะท าการเปิดเผยเท่าที่สามารถท าไดต้ามกฎเกณฑ ์ 

ประธานฯ  แจง้ท่ีประชุมว่า  ขณะน้ีบริษทัฯ ก  าลงัด  าเนินการในเร่ืองดงักล่าว แต่ ณ ขณะน้ีขอสงวนสิทธิในการตอบค าถาม  

นายนิรันดร์  พงษ์กล  ่า ผูถ้ือหุ้น  สอบถามว่า  สืบเน่ืองจากการตั้งส ารองหน้ีสูญไว้ 31 ลา้นบาท กับ 22.6 ลา้นบาท ซ่ึงเป็น
รายการทุจริตของลูกจา้ง ขอสอบถามถึงความคืบหนา้การเรียกค่าเสียหายคืนในกรณีน้ี และสถานะภาพของลูกจา้งคนดงักล่าว 
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นายสมพรต  สาระโกเศศ  กรรมการ  แจง้ท่ีประชุมว่า  เร่ืองน้ีทางฝ่ายกฎหมายไดด้  าเนินการฟ้องร้องแลว้ โดยขณะน้ี อยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล ซ่ึงคาดว่าไม่เกิน 3 เดือนจะไดรั้บทราบผล โดยการส ารองหน้ีสูญอาจจะถูกยกเลิกหลงัจากน้ี 
อีกทั้ง ทางธนาคารกสิกรไทย ซ่ึงเป็นหน่ึงในจ าเลยไดเ้จรจาเขา้มาขอประนอม  เพราะธนาคารกสิกรไทยกรู้็ว่าเดือนน้ีบริษทัฯ 
ตอ้งจ่ายดอกเบ้ียเพื่อไม่ใหบ้ริษทัฯ เกิดเป็นหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(NPL) ซ่ึงสรุปไดว้่าสถานการณ์เป็นไปในทางที่ดี  

นายธรรมรัตน์  หอบุญมาสุทธ์ิ  ผูถ้ือหุ้น  สอบถามว่า กรรมการมีทั้งหมดกี่ท่าน และแบ่งเป็นกรรมการบริหารกี่ท่านและ
กรรมการอิสระกี่ท่าน 

ผู ้ด  าเนินการประชุมฯ  แจ้งท่ีประชุมว่า  กรรมการมีทั้ งหมด  5 ท่าน  โดยแบ่งเป็นกรรมการอิสระ 1 ท่าน  ซ่ึงบริษัทฯ 
ด าเนินการท าให้จ  านวนกรรมการอิสระเป็นไปตามกฎหมาย คือ 3 ท่าน โดยภายหลงัการด าเนินการดงักล่าวคณะกรรมการ จะ
แบ่งออกเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน และเป็นกรรมการท าหนา้ที่บริหาร 2 ท่าน  

นายธรรมรัตน์  หอบุญมาสุทธ์ิ  ผูถ้ือหุน้  สอบถามว่า  การด าเนินการดงักล่าว ทางคณะกรรมการจะด าเนินการกนัเอง โดยไม่
จดัใหมี้การประชุมผูถ้ือหุน้ใช่หรือไม่  

ผูด้  าเนินการประชุมฯ  แจ้งที่ประชุมว่า  ตามกฎหมาย การด าเนินการดงักล่าวเป็นสิทธิของคณะกรรมการที่จะกระท า โดย
บริษทัฯ จะเปิดเผยขอ้มูลตามหลกัเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้ง  

นายธรรมรัตน์  หอบุญมาสุทธ์ิ  ผูถ้ือหุน้  ขอใหบ้ริษทัฯ ค  านึงถึงสิทธิผูถ้ือหุน้ดว้ย 

นายสมศกัดิ์   รังสิวฒันศกัดิ์   ผูถ้ือหุน้  สอบถามถึงโครงการโรงไฟฟ้า 200 เมกะวตัต ์ว่าจะมี การต่อ PPA จาก 24 เดือนเป็น 48 
เดือน ใช่หรือไม่  

ประธานฯ แจง้ที่ประชุมว่า  โครงการโรงไฟฟ้า 200 เมกะวตัตน์ั้น ขณะน้ีบริษทัฯ ไดช้ะลอค่าใชจ่้ายทุกอยา่งแลว้ โดยในส่วน
ของ PPA หากไม่มีการท าหนงัสือยกเลิกมาจากรัฐบาลพม่า จะถือไดว้่ามีการต่ออายุโดยปริยาย แต่บริษทัฯ ตอ้งการหลกัฐาน
การต่ออายุ จึงก  าลงัด าเนินการขอให้ทางพม่าท าหนงัสือการต่ออาย ุซ่ึงคาดว่าจะไดรั้บในเร็วๆ น้ี แต่ทุกโครงการในประเทศ
พม่ายงัไม่ไดรั้บค าตอบในเร่ืองดงักล่าวเช่นกนั 

นายสมศักด์ิ  รังสิวัฒนศกัด์ิ  ผู ้ถือหุ้น  สอบถามว่า  จากการโครงการดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายหลายร้อยล้านบาทส าหรับการ
ด าเนินงานที่ผ่านมา หากขยายเวลา PPA จาก 24 เดือน เป็น 48 เดือน บริษัทฯ จะต้องใช้เงินอีกเท่าไร และมีแนวโน้ม
ความส าเร็จเพียงใด  

ประธานฯ แจ้งท่ีประชุมว่า  ขณะน้ีมี 2 บริษัท คือ Marubeni และ JERA ที่ได้ท  าการลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมทุนกับ
บริษทัฯ แลว้ ซ่ึงจะมาช่วยแบ่งเบาภาระ ทั้งเร่ืองการลงทุน และการท า operation management ในอนาคต  

นายสมศกัดิ์   รังสิวฒันศกัดิ์   ผูถ้ือหุน้  สอบถามถึงการด าเนินการในส่วนของ National Grid ที่ทวาย  

ประธานฯ แจ้งท่ีประชุมว่า  ส่วนน้ีเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลพม่า โดยบริษทัฯ เขา้ใจว่าทางรัฐบาลพม่าไดเ้งินกูจ้าก 
ADB แลว้ และจะเร่ิมการก่อสร้าง National Grid ในปี 2562 

นายศกัด์ิชยั  สกุลศรีมนตรี  ผูถ้ือหุ้น  สอบถามว่า โรงไฟฟ้าไฟฟ้าจะเร่ิมด าเนินการในเชิงพาณิชย ์(COD) และแสดงเป็นผล
ก าไรในไตรมาสท่ีเท่าไร และจะลา้งขาดทุนสะสมหมดภายในปีไหน อีกทั้งแสดงความเป็นห่วงถึงการครบองค์ประชุมของ
การประชุมคณะกรรมการของบริษทั เน่ืองจากคณะกรรมการบริษทัเหลือเพียง 5 ท่าน  

ประธานฯ แจง้ที่ประชุมว่า ทางบริษทัฯ ไดค้  านึงถึงการครบองคป์ระชุมของการประชุมคณะกรรมการของบริษทัแลว้ และใน
ส่วนของการรับรู้รายได ้บริษทัฯ จะเร่ิมรับรู้รายไดใ้นปลายเดือนพฤศจิกายน จ านวน 3 โครงการ และคาดว่าจะลา้งขาดทุน
สะสมไดบ้างส่วนในไตรมาสแรกของปี 2562 
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นายนิรันดร์  พงษก์ล  ่า ผูถ้ือหุน้  สอบถามว่า  ในส่วนของโครงการโรงไฟฟ้า 200 เมกะวตัต ์จะมีการเพิ่มทุนอีกหรือไม่ 

ประธานฯ แจง้ท่ีประชุมว่า บริษทัฯ รับรองว่าจะไม่มีการเพิ่มทุนแน่นอนในอนาคตอนัใกลน้ี้ โดยใน 1-2 ปีน้ี จะไม่มีการเพิ่ม
ทุนอยา่งแน่นอน 

นายนิรันดร์  พงษ์กล  ่า ผูถ้ือหุน้  สอบถามว่า  เหตุใดตามรายงานสารสนเทศเดิม ในการผลิตไฟฟ้าจ านวน 6-20 เมกะวตัต์ ใช้
เงินลงทุน 180 ลา้นบาท แต่ส าหรับไฟฟ้าจ านวน 200 เมกะวตัต ์จึงใชเ้งินลงทุน 9,500 ลา้นบาท 

ประธานฯ แจง้ที่ประชุมว่า ในส่วนของไฟฟ้าจ านวน 200 เมกะวตัต ์เป็นการใชก้๊าซมาป่ันไฟ และในส่วนของไฟฟ้าจ านวน 6-
20 เมกะวตัตเ์ป็นการใชเ้คร่ืองป่ันไฟ ซ่ึงเป็นเคร่ืองท่ีบริษทัฯ เช่าชัว่คราวเพื่อช่วยใหรั้ฐทนินทยเีป็นเวลา 2 ปี 

นายนิรันดร์  พงษก์ล  า่ ผูถ้ือหุน้  สอบถามว่า  เคร่ืองป่ันไฟเช่าน้ีลงทุนเท่าไรใน และมีความสามารถในการป่ันไฟเท่าไร ตนจะ
น ามาเปรียบเทียบกบัการผลิตไฟฟ้าจ านวน 200 เมกะวตัต ์

ประธานฯ แจ้งท่ีประชุมว่า ไม่สามารถน าเคร่ืองทั้ ง 2 มาเปรียบเทียบกนัไม่ได ้เน่ืองจากเคร่ืองเช่าน้ีคือ Gas Engine  ส่วนที่
บริษทัฯ สร้างคือ Gas Turbine เป็นไฟเสถียรท่ีจ าหน่ายไฟ 24 ชัว่โมง ซ่ึงเป็นการลงทุนระยะยาว และไดผ้ลตอบแทนดี  

นายนิรันดร์  พงษก์ล  า่ ผูถ้ือหุน้  สอบถามว่า  เป็นกา๊ซ จากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) หรือไม่  

ประธานฯ แจง้ที่ประชุมว่า  เป็นก๊าซจากรัฐบาลพม่าที่ ปตท. ไดร่้วมขุดเจาะและเป็นหุ้นส่วนอยู่ดว้ย แต่ไมไ้ดถ้ือว่าเป็ นก๊าซ
ของ ปตท.   

นายนิรันดร์  พงษก์ล  ่า ผูถ้ือหุน้  สอบถามว่า  โครงการน้ีจะเร่ิมในอีก 4 ปีขา้งหน้าใช่หรือไม่ และเป็นการเร่ิมการก่อสร้างใช่
หรือไม่ และตอ้งรอนิคมทวายก่อนหรือไม่  

ประธานฯ แจง้ท่ีประชุมว่า  โครงการไม่เกี่ยวขอ้งกบันิคมทวาย โดยโครงการน้ีเป็นการผลิตไฟที่รัฐทนินทยีผลิตใหป้ระชาชน
พม่า ส่วนนิคมทวายกมี็ความคืบหนา้ไปตามล าดบั 

นายศกัด์ิชยั  สกุลศรีมนตรี  ผูถ้ือหุน้  สอบถามว่า ในส่วนของกระแสเงินสด ขอทราบว่าธนาคารพร้อมปล่อยกูแ้ลว้หรือไม่ 
และบริษทัฯ ยงัมีวงเงินกูห้รือไม่ และในงบการเงินคราวที่ผ่านมา สินทรัพยห์รือหลกัทรัพยเ์ผื่อขายของบริษทัฯ จ านวน 1,800 
กว่าลา้นบาท คืออะไร  

ประธานฯ แจง้ท่ีประชุมว่า การปล่อยกูข้องธนาคารนั้นข้ึนอยู่กบัแต่ละโครงการ โดยทางบริษทัฯ ยงัไม่เคยสอบถามธนาคาร
ในเร่ืองน้ี และสินทรัพยห์รือหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย คือ การซ้ือกองทุน 

นายศกัด์ิชยั  สกุลศรีมนตรี  ผูถ้ือหุ้น  สอบถามว่า โปรดช้ีแจงเพิ่มเติมถึงการซ้ือกองทุนน้ี และเหตุใดบริษทัฯ ตอ้งฝากเงินใน
กองทุน  

นายสิทธิชยั  กฤชวิวรรธ์  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารดา้นบญัชีและการเงิน แจง้ที่ประชุมว่า กองทุนดงักล่าวเป็นกองทุน 
money market ในประเทศ ซ่ึงบริหารจัดการโดยธนาคาร โดยเม่ือบริษทัฯ จะใชเ้งิน บริษทัฯ จะด าเนินการขายกองทุน ซ่ึงได้
ดอกเบ้ีย เป็นหน่วยลงทุน ซ่ึงเหมือนการฝากเงิน โดยการท่ีบริษทัฯ ไปซ้ือกองทุน เป็นการส ารองเงินไวเ้พื่อใชใ้นโครงการ
พม่า ฉะนั้นเพื่อความชดัเจน ถา้งานในพม่าเร่ิมข้ึนมา จะมีกระแสเงินสดท่ีตอ้งออกไป ถา้บริษทัฯ เอาไปไวค้งที่หรือว่าท าอะไร
ระยะยาว ถา้ไม่มีสภาพใกลเ้คียงกบัเงินสดอาจจะเกิดขอ้ผิดพลาดได ้และเงินอาจจะลดลงเหลือนอ้ยกว่าเงินตน้ได ้การซ้ือกอง
วิธีที่ปลอดภยัที่สุด  

นายธรรมรัตน์  หอบุญมาสุทธ์ิ  ผูถ้ือหุน้  สอบถามว่า จากท่ีบริษทัฯ ช้ีแจงว่าการลงทุนที่พม่า ใชเ้งินลงทุนจ านวน 9,000 ลา้น
บาท แต่บริษทัฯ แจง้ว่าเหลือเงินเพียง 1,800 ลา้นบาท ดงันั้นบริษทัฯ ตอ้งกูเ้งินอีกประมาณ 7,000 ลา้นบาท เพื่อไปท าโครงการ
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ท่ีพม่า ฉะนั้นอตัราส่วนคือ 4 ต่อ 1 ผูถ้ือหุน้แสดงความเป็นห่วงในประเด็นน้ี และขอใหบ้ริษทัฯ ช้ีแจงให้ผูถ้ือหุ้นทราบ หากมี
ความคืบหนา้ในเร่ืองของการลงทุนน้ี  

ประธานฯ  แจง้ว่า  ทางบริษทัฯ ไดค้  านึงถึงประเดน็ดงักล่าวแลว้ บริษทัฯ จึงไดช้กัชวน  Marubeni กบั JERA เขา้มาร่วมลงทุน
เพื่อกระจายความเส่ียง โดยสัดส่วนในอนาคตของการลงทุน บริษทัฯ ยงัไม่ทราบ เม่ือทราบแลว้ บริษทัฯ จะแจ้งให้ท่านผูถ้ือ
หุน้ทุกท่านทราบต่อไป   

จากนั้น เม่ือไม่มีผูถ้ือหุน้ท่านใดมีค าถามหรือขอ้คิดเห็นแลว้  ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ือหุ้นที่สละเวลา
มาร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุม เวลา 10.50 น. 
 

 

 

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

 (นายอุปกิต  ปาจรียางกูร) 

 ประธานที่ประชุม 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย  2 

ข้อบังคบัของบริษัทฯ ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 13. ท่ีประชุมผูถ้ือหุน้เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการโดยใชเ้สียงขา้งมากตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการดงัต่อไปน้ี  

(1) ผูถ้ือหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อเสียงหน่ึง 

(2) ใหผู้ถ้ือหุน้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป  

(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ี
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด  

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 

ขอ้ 26. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนับแต่วนัส้ินสุดของ
รอบปีบญัชีของบริษทั  

 การประชุมผูถ้ือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแลว้ ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ือ
หุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดกไ็ดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถ้ือหุน้รวมกนันบัจ านวนหุน้ไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 5 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดหรือผูถ้ือหุน้ไม่นอ้ยกว่า 25 คน ซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 10 ของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นการประชุม
วิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีน้ีให้
คณะกรรมการจดัประชุมผูถ้ือหุน้ภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัที่ไดรั้บหนงัสือจากผูถ้ือหุน้ 

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  
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ขอ้ 28. ในการประชุมผูถ้ือหุน้ ผูถ้ือหุน้อาจมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมกไ็ด ้  

 การมอบฉันทะจะตอ้งท าเป็นหนงัสือ ลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะและท าตามแบบที่นายทะเบียนบริษทัมหาชนจ ากดั
ก  าหนด และอยา่งนอ้ยใหมี้รายการดงัต่อไปน้ี 

  (ก) จ านวนหุน้ซ่ึงผูม้อบฉันทะนั้นถืออยู ่ 

  (ข) ช่ือผูรั้บมอบฉันทะ 

  (ค)  คร้ังท่ีของการประชุมท่ีมอบฉันทะให้เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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
เร่ืองที่ยงัพิจารณาไม่เสร็จ และจ าเป็นตอ้งเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมก าหนดสถานที่ วนั และเวลาที่จะประชุม
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  
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  (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมด หรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น  

  (ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอื่นหรือบริษทั เอกชนมาเป็นของบริษทั  

(ค)  การท าแกไ้ขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั 
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเขา้จัดการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอื่นโดยมี
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  

ขอ้ 32. ในกรณีที่บริษทัหรือบริษทัย่อยตกลงเขา้ท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัหรือรายการเกี่ยวกบัการไดม้า หรือจ าหน่ายไปซ่ึง
สินทรัพยข์องบริษทั หรือบริษทัย่อยตามความหมายที่ก  าหนดตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยที่ใช้
บงัคบักบัการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียน หรือการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทัจด
ทะเบียน แลว้แต่กรณี ใหบ้ริษทัปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามท่ีประกาศดงักล่าวก  าหนดไวใ้นเร่ืองนั้นๆ ดว้ย 

ขอ้ 44. คณะกรรมการตอ้งจัดให้มีการท างบดุลและบญัชีก  าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบัญชีของบริษทัเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถ้ือหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมติั งบดุลและบญัชีก  าไรขาดทุนน้ี คณะกรรมการตอ้ง
จดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สร็จก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้ 

ขอ้ 45. คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีใหผู้ถ้ือหุน้ พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสามญัประจ าปี  

(1) ส าเนางบดุลและบญัชีก  าไรขาดทุนที่ผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พร้อมกบัรายงานการตรวจสอบบญัชีของ
ผูส้อบบญัชี  

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการและเอกสารแสดงประกอบรายงานดงักล่าว 

ขอ้ 46. ผูส้อบบญัชีมีหน้าท่ีเขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถ้ือหุ้นของบริษทัทุกคร้ังท่ีมีการพิจารณางบดุลและ บญัชีก  าไร
ขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกบับญัชีของบริษทัเพื่อช้ีแจ้งการตรวจสอบบญัชีต่อผูถ้ือหุ้น ให้บริษทัจดัส่งรายงานและ
เอกสารของบริษทัท่ีผูถ้ือหุ้นจะพึงไดรั้บในการประชุมผูถ้ือหุ้นคร้ังนั้นแก่ผูส้อบบญัชีดว้ย ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็น
กรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ที่ใดๆ ของบริษทั 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย  3 

เอกสารหรือหลักฐานเพ่ือแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2562 
 

 ผูถ้ือหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนโดยแสดงเอกสารตามที่ก  าหนดดา้นล่างเพื่อเขา้ร่วมการประชุมได้
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ของวนัที่ 15 มกราคม 2562  เป็นตน้ไป 
 
1 กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง 

 บตัรประจ าตวัฉบับจริงที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน หนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาต  
ขบัข่ี เป็นตน้ 

2 กรณีเข้าประชุมโดยผู้รับมอบฉันทะ 

2.1 กรณีบุคคลธรรมดา 

 หนงัสือมอบฉันทะซ่ึงกรอกรายละเอียดครบถว้นและลงนามโดยผูถ้ือหุน้และผูรั้บมอบฉันทะ (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 ้ถือหุ้นซ่ึงออกโดยกระทรวงพาณิชย์หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งไม่เกิน 3 เดือนก่อนวนัประชุม ซ่ึงลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ  านาจลงนามแทนผู ้
ถือหุน้ พร้อมประทบัตราส าคญั (หากมี) 

 ส าเนาบัตรประจ าตวัของผูมี้อ  านาจลงนามแทนผูถ้ือหุ้นที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน  
หนงัสือเดินทาง หรือใบอนุญาตขบัข่ี ซ่ึงลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ  านาจลงนามแทนผูถ้ือหุน้  

 บตัรประจ าตวัฉบับจริงของผูรั้บมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให ้เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน หนงัสือเดินทาง  
หรือใบอนุญาตขบัข่ี เป็นตน้ 
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2.3 กรณีนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ 

 หนังสือมอบฉันทะซ่ึงกรอกรายละเอียดครบถว้นและลงนามโดยผูมี้อ  านาจลงนามแทนผูถ้ือหุ้นและผูรั้บมอบ
ฉันทะ พร้อมประทบัตราส าคญั (หากมี) (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

 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 

ผูถ้ือหุ้นท่ีประสงคจ์ะแต่งตั้งผูรั้บมอบฉันทะ สามารถแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษทัเป็นผูรั้บมอบฉันทะ โดยรายละเอียด
ของกรรมการอิสระที่เป็นตวัแทนรับมอบฉันทะในการประชุม ปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 5 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย  4 

หนังสือมอบฉันทะ 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 5 ของหนงัสือเชิญประชุมวิสามญั 
                                                                                ผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2562) (Details of Directors of the Company are specified in Enclosure 5 of      

                                                          the Notice of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2019) 
 

(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. 

เป็นผูแ้ทนของข้าพเจา้เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2562 ในวันที่ 15 มกราคม 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders  No. 1/2019 on 15 January 
2019  at 10.00, 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 
(...…………………...…………………….) 

 
หมายเหต/ุRemarks 
ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น
ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

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 5 ของหนังสือเชิญประชุมวสิามญัผูถื้อ
หุ้นคร้ังท่ี  1/2562) (Details of Directors of the Company are specified in Enclosure 5 of the 
Notice of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2019) 

 
 

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. 

เป็นผูแ้ทนของข้าพเจา้เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2562 ในวันที่ 15 มกราคม 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders  No. 1/2019 on 15 January 
2019  at 10.00, 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 it deems appropriate.  

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่2/2561  
Agenda item no. 1 To consider and certify the minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2018 

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it 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 พิจารณาอนุมัติการเปลีย่นแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทนุ 
Agenda item no. 2 To consider and approve the amendment to the capital utilization objectives 
       ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it 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 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 
Agenda item no. 3 To consider and approve the determination of the directors’ remuneration for year 2018 

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it 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 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
Agenda item no. 4 Any Other matter (if any) 

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it 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 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่
ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

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

หมายเหต/ุ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  

 
ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 ในวนัท่ี 15 มกราคม 2562 เวลา 10.00  น. ณ ห้องอินฟินิต้ี ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขท่ี 1030/4 
ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2019 on /2019  on 15 January 2019  at 10.00, 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  
 

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

 วาระที่   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it 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 

 วาระที่   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it 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 

 วาระที่   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it 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 

 วาระที่   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it 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 

 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 
(รายละเอียดประวติักรรมการปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 5 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญ 
ผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2562) (Details of Directors of the Company are specified in Enclosure 5 of 
the Notice of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2019) 

(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). 

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. 

เป็นผูแ้ทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2562 ในวันที1่5 มกราคม 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders  No. 1/2019 on 15 January 
2019  at 10.00, 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: 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่2/2561  
Agenda item no. 1 To consider and certify the minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No.2/2018 

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it 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 พิจารณาอนุมัติการเปลีย่นแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทนุ 
Agenda item no. 2 To consider and approve the amendment to the capital utilization objectives 
  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it 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 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 
Agenda item no. 3 To consider and approve the determination of the directors’ remuneration for year 2018 
  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it 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 ่4 เร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ามี) 
Agenda item no. 4 Any Other matter (if any) 
  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it 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) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ี ประชุมมีการ
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 amend ment 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 vo ting 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 

(...…………………...…………………….) 
 

หมายเหต/ุ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: 
(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  

 
ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 ในวนัท่ี 15 มกราคม 2562 เวลา 10.00  น. ณ ห้องอินฟินิต้ี ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขท่ี 1030/4 
ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2019 on 15 January 2019  at 10.00, 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 
 

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

 วาระที่   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it 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 

 วาระที่   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it 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 

 วาระที่   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it 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 

 วาระที่   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it 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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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 5 

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม: ท่านที่ 1 (นายติรวัฒน์  สุจริตกลุ) 

ช่ือ  นายติรวฒัน์  สุจริตกุล 
อาย ุ   64  ปี 
สัญชาติ  ไทย  
 

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 
   ปัจจุบนั กรรมกาอิสระ บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั(มหาชน) 
 กรรมการตรวจสอบ  

 
 

 กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

 
 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     : ทวีติยาภรณ์ชา้งเผือก, กาชาดสมนาคุณ ชั้น 1 
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ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม: ท่านที่ 2 (นายรัฐศรัณย์  มูลสาร) 

ช่ือ   นายรัฐศรัณย ์ มูลสาร        
อาย ุ   32 ปี  
สัญชาติ  ไทย  
 

 

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 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6 

แผนที่สถานที่จดัประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2562 
แผนที่โรงแรมเอทัส ลุมพนิ ี(Aetas Lumpini) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

สถานที่จดัประชุม   : โรงแรมเอทัส ลุมพนิ ี(Aetas Lumpini) ณ ห้องอนิฟินิตี ้(Infinity room) ช้ัน 7 

  เลขที ่1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท์ : 02 6189556 

การเดนิทาง : รถไฟใต้ดนิ MRT สถานีลุมพนิ ี ทางออกประตู 1 


