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ที่  UPA-AGM-1/61  

 

                      วันที่ 7 เมษายน 2561 

 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561    

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1.     ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 

2.     ส าเนางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลา 

บัญชส้ิีนสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (CD-ROM) 

  3.     รายงานประจ าปี 2560 ของบริษัท (CD-ROM)  

  4.      รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออก 

 ตามวาระ 

5.     ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 

  6.     เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

  7.     หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  แบบ ข. และแบบ ค.  

  8.     ข้อมูลกรรมการอิสระและกรรมการที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม 

  9.     แผนที่สถานที่จัดประชุม 

         ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 
เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น.)  ณ ห้องอินฟินิตี้ ช้ัน 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนน
พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 
2560 

วัตถุประสงค์และเหตุผล     บริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี  2560 ซ่ึงประชุมเมื่อ 
วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 และได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายก าหนดเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด
ปรากฏตาม   สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

ความเห็นคณะกรรมการ          คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจ าปี 2560  ซ่ึง
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560  ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

หมายเหตุ          มติวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก 

         เสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี ของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 

วัตถุประสงค์และเหตุผล          คณะกรรมการได้สรุปผลการด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของ
บริษัทที่เกิดขึ้นในรอบปี 2560 ไว้ในรายงานประจ าปี 2560 แล้ว รายละเอียดปรากฏตาม   สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

  ความเห็นคณะกรรมการ          คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานและ
การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2560 รายละเอียดปรากฏตาม   สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
หมายเหตุ          วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ  

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

วัตถุประสงค์และเหตุผล          บริษัทได้จัดท างบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ
บริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และได้จัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท า
การตรวจสอบ รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทเรียบร้อยแล้ว  

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ
ข้อบังคับบริษัทซ่ึงก าหนดให้บริษัทจะต้องจัดท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดของรอบปีบัญชี
เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี  จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 รายละเอียดปรากฏตาม   สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

ความเห็นคณะกรรมการ          คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดง
ฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม   สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

หมายเหตุ          มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2560 เป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี  2560 

วัตถุประสงค์และเหตุผล          เนื่องจากการที่ผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีผลการด าเนินงานขาดทุนสุทธิ จ านวน 53.89 ล้านบาท  และมีขาดทุน
สะสมยังไม่จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ านวน 680.24  ล้านบาท  ซ่ึงตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทนั้น ห้ามไม่ให้บริษัทจ่ายปัน
ผลหากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน และให้บริษัทจัดสรรทุนส ารองจากเงินก าไรเท่านั้น ดังนั้น เพื่อให้
เป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทก าหนด จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงิน
ก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี  
2560 
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ความเห็นคณะกรรมการ          คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินก าไร
เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี  2560 
เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทก าหนด 

หมายเหตุ          มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2561 

วัตถุประสงค์และเหตุผล          ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่
ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ซ่ึงก าหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกรรมการจ านวน
หนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมดจะต้องออกจากต าแหน่งเป็นอัตรา โดยในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจ าปี 2561 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระมีจ านวน 3 ท่าน ได้แก ่

  1. นายชุมพร  พลรักษ์  กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
  2. นายสุพัฒนกิจ  นาคเสวต  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

  3. นายเทวรักษ์  โรจนพฤกษ์  กรรมการ 

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้เสนอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการ 1 

ท่าน ดังมีรายช่ือดังต่อไปนี้ 

1. นายสุรศักดิ์  องอาจถาวร  กรรมการ 

ความเห็นคณะกรรมการ          คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2561    เพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตาม
วาระ มีรายช่ือดังต่อไปนี้  

1. นายประภาส  ฤกษ์พิบูลย์  กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. นายสุรศักดิ์  องอาจถาวร  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

3. นายสมชาย  คล่องประมง  กรรมการ 

ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าวซ่ึงได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจน
ประกาศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการมีรายละเอียดปรากฏ
ตาม   สิ่งที่ส่งมาด้วย 4  

หมายเหตุ          มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 

วัตถุประสงค์และเหตุผล          ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่
ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 ก าหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูป
ของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือ
ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์ และจะก าหนดเป็น
คราว ๆไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและ
สวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

 ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 โดยพิจารณาจากขนาด
ธุรกิจ และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยจากการพิจารณาคณะกรรมการเห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

ค่าเบี้ยประชุม ประธานฯ กรรมการฯ 

1. คณะกรรมการบริษัท 20,000 บาท/คน/ครัง้ 15,000 บาท/คน/ครัง้ 

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

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน 

20,000 บาท/คน/ครัง้ 15,000 บาท/คน/ครัง้ 

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 20,000 บาท/คน/ครัง้ 15,000 บาท/คน/ครัง้ 

ความเห็นคณะกรรมการ          คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 ดังรายละเอียดข้างต้น 

หมายเหตุ          มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2561 

วัตถุประสงค์และเหตุผล           เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา  120  แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  และข้อบังคับบริษัทที่ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกรอบปีบัญชี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควร
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 
จ ากัด  เป็นผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2561 โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหน่ึงได้แก่ นายขจรเกียรติ   อรุณ
ไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 หรือ นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 
หรือ นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริษัท 
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และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2561 มีรายละเอียด ดังนี้  

รายละเอียดค่าตอบแทน ปี 2560 ปี 2561 
ค่าสอบบัญชีส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  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 

รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าป ี  2,460,000 บาท  2,460,000 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการ          คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีจาก บริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด ได้แก่ นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล 
หรือ นายไพบูล ตันกูล หรือ นายพิสิฐ ทางธนกุล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2561 และก าหนดค่า
สอบบัญชี ประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,460,000  บาท 

หมายเหตุ          มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน  

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 
21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล           เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 
100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอ
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26 เป็นดังนี้ 

ข้อบงัคับเดิม  

 ข้อที่ 26. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายใน 4 เดือน
นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท 

 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร  หรือ ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจ านวนหุ้น
ได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คนซึ่งมีหุ้นนับรวมกัน
ได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะเขา้ช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน
ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน  1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือจากผู้ถือหุ้น 
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ข้อบงัคับใหม ่ 

 ข้อที่ 26. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายใน 4 เดือน
นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร  

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทั้งหมด จะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ 
แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย  ในกรณีเช่นนี้ 
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น  

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคที่ 3 ผู้ถือหุ้นทั้งหลาย
ซ่ึงเข้าช่ือกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 
วันนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม
และอ านวยความสะดวกตามสมควร  

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคที่  4 ครั้งใด 
จ านวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 29  ผู้ถือหุ้นตามวรรคที่ 4 
ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท 

ความเห็นคณะกรรมการ          คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไข
เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26  ดังรายละเอียดข้างต้น 
 

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  

วัตถุประสงค์และเหตุผล           ตามที่บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (UPA-W1) ครั้งเดียวและครั้งสุดท้าย เป็นจ านวน 280,000,000 หุ้น 
นั้น ต่อมาภายหลังมีผู้ถือหุ้นมาใช้สิทธิ 1 ราย จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่ใช้ 175 หน่วย ราคาใช้สิทธิหน่วย
ละ 3 บาท จ านวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ 175 หุ้น และที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ จ านวน 279,999,825 หน่วย มี
จ านวนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ 279,999,825 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซ่ึงวัน
ก าหนดการใช้สิทธิครั้งเดียวและครั้งสุดท้าย  คือ วันที่ 22 ธันวาคม 2560 และพ้นสภาพจากการเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 279,999,825 หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 0.50 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 3,475,000,000.00 บาท  เป็น 3,335,000,087.50 บาท  โดยการตัดหุ้นที่
ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัทฯ ซ่ึงคงเหลือจากการรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น
สามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (UPA-W1) 
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ความเห็นคณะกรรมการ          คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุน
จดทะเบียนของบริษทั จ านวน 139,999,912.50 บาท จากเดิมบริษัทฯ มีทุนจดทะเบยีน 3,475,000,000.00 บาท 
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 3,335,000,087.50 บาท โดยเป็นการตัดหุ้นจดทะเบียนจากการออกใบส าคัญแสดง
สิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จากัด(มหาชน) ครั้งที่ 1 (UPA-W1) ที่ยัง
ไม่ได้ใช้สิทธิ จ านวน 279,999,825 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท   

หมายเหตุ          มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 10        พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท  ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียน  

วัตถุประสงค์และเหตุผล          เพื่อให้สอดคล้องกับลดทุนจดทะเบียน ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจาณา
อนุมัติในวาระที่  9  ข้างต้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 
โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน  

 ข้อ 4.  ทุนจดทะเบียนจ านวน   3,335,000,087.50 บาท 

 แบ่งออกเป็น    6,670,000,175 หุ้น 

 มูลค่าหุ้นละ          0.50 บาท 

 โดยแบ่งออกเป็น 

 หุ้นสามัญ    6,670,000,175 หุ้น 

 หุ้นบุริมสิทธิ    - ไม่มี -  หุ้น 

ความเห็นคณะกรรมการ          คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไข  
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังรายละเอียด 
ข้างต้น 

 หมายเหตุ          มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา  
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
หมายเหตุ          ในการเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่ก าหนดในหนังสือเชิญประชุม จะต้องมีคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดสนับสนุน เพื่อบรรจุให้ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) โปรดเข้าร่วมประชุม
ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันจักขอบคุณยิ่ง  โดยโปรดตรวจสอบรายการเอกสารหรือหลักฐานที่
ต้องน ามาเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวตาม   สิ่งที่ส่งมาด้วย 6   เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของท่านผู้ถือ
หุ้น 
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หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งต้ังบุคคลอ่ืนให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุม กรุณา
กรอกและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้  สิ่งที่ส่งมาด้วย 7   และส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากร
แสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อยดังกล่าวต่อประธานในทีป่ระชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถ
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและข้อมูลตาม   สิ่งที่ส่งมาด้วย 8   เป็นผู้รับมอบฉันทะของท่านใน
การประชุมได้  

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ 
สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 08.30 น. จนถึงเวลา 10.00 น.  

 

 ขอแสดงความนบัถือ  

 

 

  

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

 ( นายกวิน  เฉลิมโรจน์ )  
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สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่1 

รายงานการประชมุสามัญผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2560 
บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) 

ณ ห้องอนิฟินติี้ ช้ัน 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี  
เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

วันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. 

 

องค์ประชุม 

ณ เวลา 10.00 นาฬิกา มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จ านวน 27 ราย และโดยการมอบฉันทะ จ านวน 27 
ราย รวมทั้งส้ิน 54 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้นทั้งส้ิน 3,323,836,402 หุ้น จากจ านวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ยูไนเต็ด พาวเวอร์ 
ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ที่ออกและเรียกช าระแล้ว 6,670,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49.8326 ของ
จ านวนหุ้นทั้งหมดที่จ าหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม  

คณะกรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุม 
1. นายติรวัฒน์ สุจริตกุล ประธานกรรมการและกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
2. นายกวิน เฉลิมโรจน์ กรรมการ 
3. นายอุปกิต ปาจรียางกูร กรรมการ 
4. นายสมพรต สาระโกเศศ กรรมการ 
5. นายเทวรักษ์ โรจนพฤกษ์ กรรมการ 
6. นายชุมพร พลรักษ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. นายสุพัฒนกิจ นาคเสวต กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 

ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุม 
1. นายวันชัย อ่ าพึ่งอาตม์ รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2. นายพรอินทร์ แม้นมาลัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จ ากัด 
3. นายสิทธิชัย กฤชวิวรรธน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน 
 
ผู้สอบบัญช ี
1. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 
2. น.ส.ยุวนันท์ มโนมัยวิศิษฏ์ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 
 

ที่ปรึกษา 
1. นายชาตรี ตระกูลมณีนคร  ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ส านักงานกฎหมาย แคปปิตอล จ ากัด 
2. นายสมบูรณ์  กิติญาณทรัพย์ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท นอร์ตัน โรส ฟุลไบรท์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
3. น.ส.วรายุ  อิ่มอโนทัย    ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ ากัด 
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เริ่มการประชุม 

นายติรวัฒน์ สุจริตกุล ประธานกรรมการ ท าหน้าที่ เป็นประธานที่ประชุม ( “ประธานฯ”) โดยประธานฯ 
มอบหมายให้นายชาตรี ตระกูลมณีนคร ท าหน้าที่ผู้ด าเนินการประชุม (“ผู้ด าเนินการประชุมฯ”)  ผู้ด าเนินการประชุมฯ 
รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าปัจจุบันบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีทุนจดทะเบียน
ทั้งส้ิน 3,475,000,000 บาท มีทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 3,335,000,000 บาท เป็นหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทั้งหมดจ านวน 
6,670,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

บริษัทฯ ได้ก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560  ในวันที่ 20 มีนาคม 2560 
(Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดย
วิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 21 มีนาคม 2560 

การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 54 ราย นับ
รวมจ านวนหุ้นได้ 3,323,836,402 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49.8326 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นอันครบ
องค์ประชุม โดยข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 มีข้อก าหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้
ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกัน
ได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ด าเนินการประชุมฯ ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการปฎิบัติในการลงคะแนนและ
การนับคะแนนเสียง ดังนี้ 

1.  ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือ  โดยให้นับ
หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 

2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายก าหนด ให้ปฏิบัติการลงคะแนน
เสียงดังต่อไปนี้ 

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือช่ือในบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสในการลงคะแนน 

ในการลงคะแนนเสียงส าหรับทุกวาระ ยกเว้นในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่
พ้นจากต าแหน่งตามวาระ ซ่ึงจะได้เรียนชี้แจงต่อไป หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้น 
เห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจ านวนเสียงของท่านต่อมติที่น าเสนอ ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ผู้ถือหุ้น 
ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน 

ในการรวมผลคะแนนบริษัทฯ จะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด 
และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย   ส าหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้  ขอให้เก็บบัตร
ลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุมทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้ง
นี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้
เกิดความโปร่งใส 
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การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ 
1.บัตรลงคะแนนที่มีการท าเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง  
2.บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน  
3.บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือช่ือก ากับ  
4.บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่ 
5.บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการลงคะแนนใดๆ 

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ท าหนังสือมอบฉันทะแบบ ข   .และแบบ ค .  ซ่ึงก าหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน
ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบ
ฉันทะ 

ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซ่ึงแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยก
ลงคะแนน เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระได้ โดยแยกเสียงที่จะท าการลงคะแนนให้
เท่ากับหุ้นที่ตนถือ 

4. กรณีการลงคะแนนในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

4.1 ผู้ถือหุ้นที่ท าหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.บริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น 
หรือผู้มอบฉันทะ  

4.2 บริษัทฯ จะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอความกรุณาผู้ถือหุ้นทุกท่าน
ลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงโดยเจ้าหน้าที่จะไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ 
งดออกเสียง ส าหรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านก่อน และเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ลงคะแนน
เสียงเห็นด้วย ภายหลังจากเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงแล้ว 

5. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ  ข้อ 30 ก าหนดว่า “ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ้นเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด” 

ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้นๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนน
เสียงท่านผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” และ“ไม่เห็นด้วย”  เท่านั้น 

ในกรณีผู้ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษัทฯ จะไม่นับการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวเป็น
ฐานในการนับคะแนน 

6. ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่าน
ได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม 

7    . คะแนนเสียงของจ านวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะ ท าให้จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน 

8. ในการนับคะแนนเสียงครั้งน้ี บริษัทฯ มีตัวแทนจาก บริษัท ส านักงานกฎหมาย แคบปิตอล จ ากัด ที่ปรึกษา
กฎหมาย คือ คุณชาคริต ชมเกตุแก้ว เป็นพยานในการนับคะแนน และขออาสาสมัครผู้แทนผู้ถือหุ้น 2 ท่าน ร่วมเป็นพยาน
ในการนับคะแนนเสียง ซ่ึงไม่มีผู้แทนร่วมเป็นพยาน 
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9. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระ
นั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งช่ือและนามสกุลให้ที่ประชุม
ทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีค าถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่ก าลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาน าไปสอบถาม 
หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่าง
กระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ ากัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึง
ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ใน
เวลาที่ก าหนด 

นอกจากนี้ ผู้ด าเนินการประชุมฯ ได้แนะน ากรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม 

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้ผู้ด าเนินการประชุมฯ ด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 

ผู้ด าเนินการประชุมฯ ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 
1/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 และได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายก าหนดเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1   

ผู้ด าเนินการประชุมฯ สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
หรือไม่ ซ่ึงไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถาม  

ผู้ด าเนินการประชุมฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ง
ที่ 1/2559 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ตามที่น าเสนอ 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 2 
ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

มต ิ จ านวนเสียงท่ีลงมติ (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 3,324,337,109 100 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 
รวม 3,324,337,109 100 

หมายเหตุ มีผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม 17 ท่าน ถือหุ้นรวมจ านวน 500,707 หุ้น 
มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
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วาระท่ี 2     พิจารณารับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 

ผู้ด าเนินการประชุมฯ ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญที่
เกิดขึ้นในรอบปี 2559 ไว้ในรายงานประจ าปี 2559 แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่ส่งมาด้วย 2  

ผู้ด าเนินการประชุมฯ เชิญนายสิทธิชัย  กฤชวิวรรธน์  เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม 

นายสิทธิชัย  กฤชวิวรรธน์  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านบัญชีและการเงิน ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า ใน
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งส้ิน 3,179 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 103 ล้านบาท ซ่ึงการลดลงเกิด
จากเงินสดที่ลดลง ส่วนใหญ่ลดลงจากการจ่ายช าระคืนเงินกู้ ซ่ึงจะสะท้อนให้เห็นในส่วนของหนี้สินโดยจะชี้แจงเป็นล าดับ
ต่อไป ส่วนเงินกู้เป็นทั้งเงินกู้ที่จา่ยคืนสถาบันการเงินและกรรมการ ที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารตามปกติของบริษัทฯ 
ส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจาก 72 ล้านบาท หลักๆเป็นการกลับรายการทางบัญชี เป็นการกลับรายการเรื่องขาดทุน
การด้อยค่า ในส้ินปีบริษัทฯ มีการประเมินการด้อยค่าใหม่ของโรงไฟฟ้า ซ่ึงมี 2 บริษัทย่อยที่ท าโรงไฟฟ้า รวมทั้งบริษัทที่ท า
เกี่ยวกับด้านซอฟต์แวร์คือบริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส ส่งผลให้สินทรัพย์ที่ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 72 ล้านบาท ตามที่เรียนไป
ตอนต้นเงินสดและสินทรัพย์ที่ลดลงส่วนหนึ่งก็เป็นการใช้หนี้ หนี้สินรวมของบริษัทฯ มี 215 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 72 
ล้านบาท หรือคิดเป็น 25% นอกจากนี้ยังมีรายการที่บริษัทฯ กลับรายการหนี้สินและช าระหนี้ออก โดยมาจากการขายที่ดิน
ของบริษัทฯ ซ่ึงอันนี้ก็ส่งผลสะท้อนออกมาในส่วนของหนี้สินที่ลดลง อย่างไรก็ตามยอดขาดทุนสะสมของบริษัทฯ อยู่ที่ 
735 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 7% เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับอัตราเร่งใน 2 ปีที่ผ่านมา ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 
31 ธันวาคม 2559 อยู่ที่ 2,963 ล้านบาท ลดลง 32 ล้านบาท หรือลดลงประมาณ 1% ในเรื่องรายได้ ของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 
2559 มี 192 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจพลังงานโดยประมาณ 100 ล้านบาท คิดเป็น 52% รวมรายได้ทั้งหมด ต้นทุน
รวมของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ที่ 33 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 187 ล้านบาท หลักๆ เป็นเรื่องของการกลับรายการทางบัญชี
มากกว่า ยังไม่ได้สะท้อนถึงผลประกอบการที่แท้จริงแต่อย่างใด โดยก าไรขั้นต้นของธุรกิจพลังงานปีที่ผ่านมา 149 ล้านบาท 
หลักๆ ก็คือการกลับรายการจากการประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนแล้วมีการกลับรายการกลับมาจากทางผู้ประเมินอิสระ
ได้ให้ความเห็นไว้ว่าธุรกิจพลังงานของบริษัทช่วงปี 2558 ที่ประเมินครั้งแรกยังไม่ชัดเจนก็ตั้งค่าเผื่อไปสูง พอปี 2559 เริ่มมี
ความชัดเจนมากขึ้น มีการประเมินออกมาแล้วผลตาม income approach ที่ทางผู้ประเมินอิสระได้ท ามีผลออกมาเป็นบวก
ค่อนข้างสูง บริษัทฯ ก็เลยกลับมาพิจารณา ทางผู้สอบบัญชีก็ได้ช่วยพิจราณาว่าก็เหมาะสมที่จะท าได้ ก็เป็นการกลับรายการ
ทางบัญชีเพื่อสะท้อนส่ิงที่แท้จรงิที่ควรจะเป็น แต่อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯ ไม่ได้ท าการประเมินทดสอบมูลค่าเงินลงทุนแค่
โรงไฟฟ้าอย่างเดียว ธุรกิจที่เป็นซอฟต์แวร์บริษัทฯ ก็ด าเนินการด้วย  แต่ธุรกิจซอฟต์แวร์ลูกค้าอาจจะมีเข้ามาแต่ยังไม่เป็น
ตามที่คาดหวังจากตอนที่ซ้ือมาก็อาจจะต้องมีการปรับด้อยค่าเพิ่มขึ้น ก็มีการด าเนินการตรงนั้นไป แต่รวมๆแล้วธุรกิจ
โรงไฟฟ้ากับธุรกิจซอฟต์แวร์ก็ยังท าให้มีผลเป็นบวกอยู่ก็เลยมีการกลับรายการมาประมาณ 69 ล้านบาท ส่งผลให้ในปีที่ผ่าน
มาบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 55 ล้านบาท ก็ดีขึ้นจากปี 2558 ซ่ึงขาดทุด 407 ล้านบาท ดีขึ้นประมาณ 87% 

จากนั้น นายสิทธิชัย  กฤชวิวรรธน์  จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระ
นี้ ซ่ึงผู้ถือหุ้นได้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถาม และมีการตอบค าถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมี
สาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

นายวีระพล  อรรถบูรณ์วงศ์  ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น  ได้สอบถามว่า ให้ช่วยupdateเกี่ยวกับเรื่องโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังแก๊ส
ว่าสามารถผลิตและจ าหน่ายได้ 68 เมกะวัตต์ ไม่ทราบว่าตอนนี้ก าลังการผลิตเพิ่มขึ้นหรือไม่ และสอบถามถึงผลการ
ด าเนินงานของโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังแก๊สที่สามารถผลิตและจ าหน่ายได้ 68 เมกะวัตต์ และสอบถามว่าตอนนี้ก าลังผลิตเพิ่มขึ้น
หรือไม่  
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นายสิทธิชัย  กฤชวิวรรธน์  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านบัญชีและการเงิน ได้ช้ีแจงว่า ขออนุญาตแก้ข้อความใน
หนังสือเชิญประชุมที่เขียนว่า 68 เมกะวัตต์ คือ ปัจจุบันโรงไฟฟ้าที่ทางบริษัทฯ ด าเนินการอยู่ Gas Engine เป็นตัว  6 – 20 เม
กะวัตต์ ซ่ึงเป็นเฟสที่บริษัทฯ ท าเป็นเหมือนกับไซต์ทดลองที่ด าเนินการให้กับทางพม่า ซ่ึงเป็นโรงไฟฟ้าที่ก าหนดระยะเวลา
ตายตัวว่ามีก าหนดระยะเวลา 2 ปี ซ่ึงเมื่อก่อนครบก าหนด บริษัทฯ ก็ต้องท าหนังสือไปถาม ในสัญญาจะระบุไว้ว่าก่อนครบ
ก าหนดทางบริษัทฯ มีสิทธิท าหนังสือสอบถามว่าจะด าเนินการต่ออายุหรือไม่ หรือไม่ต่ออายุ และทางพม่าก็มีสิทธิที่จะท า
หนังสือบอกเลิกมาอย่างเป็นทางการ แต่ ณ ขณะนี้ยังไม่มีหนังสือบอกเลิกมาจากพม่าเป็นทางการทางบริษัทฯ จึงมีการท า
หนังสือสอบถามไปแล้วว่าใกล้จะครบก าหนดแล้ว ทางพม่าจะด าเนินการต่ออายุหรือไม่ อย่างไร ซ่ึงบริษัทฯ จะแจ้งความ
คืบหน้าผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ว่ามีผลอย่างไร 

นายอุปกิต  ปาจรียางกูร  กรรมการ  ได้ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า โรงไฟฟ้า 6 เมกะวัตต์ ที่ได้กล่าวมาข้างต้นคือไฟช่ัวคราวที่ทาง
บริษัทฯ ช่วยเหลือ รัฐทนินทยี ที่เมืองทวาย ซ่ึงบริษัทฯ ได้ท าสัญญาให้รัฐเช่าเครื่องไฟฟ้าเป็ นไฟส ารอง ไฟฉุกเฉิน ใน
ระหว่างที่บริษัทฯ ด าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 200 เมกะวัตต์  

นายสุรเชษฐ์  วินิยกูล  ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมผู้ลงทุนไทย  ได้สอบถามว่า  เท่าที่ดูผลประกอบการบริษัทฯ มีขาดทุนอยู่
ประมาณเท่าที่ดูตัวเลข 48 ล้านบาท แต่ที่น าเสนอ 54.67 ล้านบาท นี้คือรวมทุกธุรกิจอยู่แล้วใช่หรือไม่และสอบถามเพิ่มเติม 
ข้อที่ 1 อยากจะทราบสาเหตุของการขาดทุนในผลการด าเนินงาน ก าไร -ขาดทุนซ่ึงถ้าดูรายได้ของปี 2559 อยู่ที่ประมาณ 
159.53 ล้านบาท แต่ถ้าดูค่าใช้จ่ายในการบริหาร 213.27 ล้านบาท แสดงว่าบริษัทฯ ท าธุรกิจแค่รายได้ที่เข้ามายังไม่พอที่จะ
จ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารเลย อยากจะให้ช่วยอธิบายในส่วนนี้ ข้อที่ 2  ในการประชุมวิสามัญคราวที่ผ่านมา IFA ก็มี
ความเห็นว่าไม่ควรลงมติเห็นชอบในกรณีของการท าสัตยาบันเรื่องของการซ้ือไฟฟ้าที่ประเทศพม่า เพราะระยะคืนทุน 11 ปี 
อยากให้ช่วยรายงานความคืบหน้าของโครงการโรงไฟฟ้าในพม่าให้ผูถ้ือหุ้นไดร้ับทราบว่าปัจจุบนัด าเนนิการไปถึงไหนแล้ว  

นายสิทธิชัย  กฤชวิวรรธน์  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านบัญชีและการเงิน  ได้ช้ีแจงว่า ค าถามแรก ขาดทุน 54.67 ล้าน
บาท นี่คือรวมทุกธุรกิจแล้ว และค าถามเพิ่มเติม ข้อที่ 1 ผลขาดทุนนี้เกิดจากอะไรและท าไมค่าใช้จ่ายสูง เนื่องจาก
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ท าธุรกิจอยู่ 3 ด้าน คือ ธุรกิจด้านพลังงาน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจเกี่ยวกับ IT Solution 
ในด้านธุรกิจไฟฟ้า บริษัทฯ มุ่งไปที่โรงไฟฟ้า 200 เมกะวัตต์ ของที่พม่าอยู่แล้ว ซ่ึงเป็น Gas Turbine และ Steam ซ่ึงบริษัทฯ 
ได้เรียนรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบอยู่แล้วว่าโปรเจกต์นี้จะเริ่มอีกประมาณ 3 ปี โดยมี Progress ในเรื่องต่างๆ เช่น เรื่อง
ที่ดิน, การขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง, และแหล่งเงินกู้ต่างๆ ซ่ึงมี Condition precedent ประมาณ 5 ข้อ  

ค าถามข้อที่ 2 ท าไม IFA มีความเห็นว่าไม่ให้เข้าไปลงทุน ซ่ึงในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 
2 ธันวาคม 2559 IFA พูดชัดว่า Comment นั้น Base on สถานะ ณ ขณะน้ันที่ IFA ได้ข้อมูล โดยข้อมูลที่ IFA ได้ไปRun
ออกมาจะมีความเส่ียง 1-12 ข้อ และวิเคราะห์ออกมาเป็นค่า Premium ที่จะใช้ในการ Discount ซ่ึงพอ Discount ออกมา 
อาจจะเป็นบวกเล็กน้อยถึงขั้นติดลบ จึงเป็นที่มาของ IFA Comment ถ้าสถานะ ณ ขณะนั้นที่IFAได้ข้อมูลยังไม่มีความ
ชัดเจน IFAก็ต้องให้ความเห็นแบบนั้น แต่ถ้ามีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงคืบหน้าในการพัฒนาขึ้นเข้ามา ซ่ึงตรงนี้คิด
ว่าน่าจะท าให้ตัวเลขเหล่านั้นดขีึ้น แล้วควรต้องมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อพัฒนาการดีขึ้น ผลที่ดีขึ้นจะออกมาอย่างไร ซ่ึง
ข้อมูลเบื้องต้นจากส้ินปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท แกรนท์ ธอนตัน ท าหน้าที่ในการประเมินมูลค่าของเงิน
ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าทั้ง 2 โปรเจกต์ โปรเจกต์ ช่ัวคราว 6 เมกะวัตต์และ 200 เมกะวัตต์ ที่ก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต โดย
บริษัท แกรนท์ ธอนตัน ได้สมมติฐานใหม่ ได้ข้อมูลใหม่ในหลายๆ ด้าน ก็ออกมาเป็นบวกค่อนข้างมากเลยเป็นเหตุที่มาของ
ตัวที่บริษัทฯ กลับรายการในส้ินปีที่ผ่านมา ซ่ึงก็สะท้อนเข้ามาในงบการเงินก็ดีขึ้นจากที่IFAที่ท ามาได้ดีในระดับหนึ่ง แต่ปี 
2560 อาจจะไม่มีเรื่องการกลับรายการแล้วเพราะว่าบริษัทฯ ได้ใช้ประโยชน์ในปี 2559 นั่นก็เป็นส่วนหนึ่ง ฉะนั้นเรื่องธุรกิจ
พลังงานอย่างที่เรียนให้ทราบข้างต้นอาจจะเกิดขึ้นอีกใน 3-4 ปีข้างหน้า แต่เรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเตรียมพร้อมส าหรับ 
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การท าให้ธุรกิจเป็นรูปธรรมขึ้นมา และมีพัฒนาการที่ดีขึ้นจ าเป็นต้องมีค่าใช้จ่าย ซ่ึงส่วนหนึ่งก็สะท้อนอยู่ในตัวเลขของ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของการบริหาร อีกทั้งธุรกิจบริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส เป็นธุรกิจ  IT Solution อยู่ในช่วง
ปรับปรุงพัฒนา ท า R&D ซ่ึงปี 2558 ท่านผู้ถือหุ้นอาจจะเห็นข้อมูลรายได้ของอินฟอร์เมติกซ์แทบจะเป็นศูนย์ แต่ในปี 2559 
พัฒนาการเริ่มดีขึ้น เพียงแต่ยังไม่ได้ Economy of Scale เพราะฉะนั้นการขายเป็นการขายโครงการเรื่องรายได้ยังไม่สามารถ
รับรู้เป็นรายได้ เช่น สมมติขายได้ 100 บาท ส่งมอบงานไป 30 บาท บริษัทฯ ก็รับรู้แค่ 30 บาท ไม่สามารถรับรู้ได้เต็มปีก็จะ
ตามการส่งมอบงานว่าจะเท่าไร แต่โดยรวมๆ ก็น่าจะท าให้ผลประกอบการในปี 2560 น่าจะพัฒนาได้ดีกว่าปี 2559 ที่ผ่านมา
ได้ ส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน บริษัท อินฟอร์ฯ ก็เป็นการท า R&D การรับรู้รายได้ยังไม่เต็ม 100% แต่อย่างไรก็ตาม ถ้า
ท่านผู้ถือหุ้นสังเกตค่าใช้จ่ายในการด าเนินการบริหารลดลงจากปีที่แล้ว อาจจะเล็กน้อยก็ตาม แต่ก็ยังลดลง ก็ถือว่าเป็นส่ิงที่
บริษัทฯ มีพัฒนาการควบคุมค่าใช้จ่าย ค่าการด าเนินงานต่างๆ ให้ดีขึ้น ซ่ึงก็เป็นพัฒนาการที่เห็นได้จากงบการเงินที่สะท้อน
ออกมา 

นายอุปกิต   ปาจรียางกูร  กรรมการ  ได้ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า เรื่องโรงไฟฟ้าได้พัฒนาไปมาก บริษัทฯ ได้ด าเนินการตาม
ขบวนการซ่ึงขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการคัดเลือก EPC หรือผู้รับเหมา เดือนหน้าผู้รับเหมาที่สนใจทั้งหมดจะไปดูไซต์งาน
ที่กันบก ทางรัฐบาลพม่าก็ได้แจ้งมาแล้วว่าก าลังประสานงานกับ ADB เพื่อที่จะเริ่มสร้างสายส่งที่ไปconnectกับnational grid 
ในปี 2018 นี่คงจะได้ first drawdown ทุกอย่างได้เดินไปตามแผนงานที่ได้ท าไว้แล้ว 

นายสมพรต  สาระโกเศศ  กรรมการ  ได้ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า เรื่องของ บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส   ปัจจุบันบริษัทฯ  มี
ผลิตภัณฑ์ภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัท อินฟอร์เมติกซ์ ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท UPA จ ากัด มหาชน 3 ผลิตภัณฑ์ด้วยกัน 1. 
เรียกว่า Biometric ที่สามารถเก็บIRISดวงตา ลายมือ เหมือนเวลาท่านเดินทางไปประเทศต่างๆ ใน AEC เทคโนโลยีตัวนี้เป็น
ลิขสิทธ์ิของคนไทยโดย 100%  ซ่ึงก็คือลิขสิทธ์ิของอินฟอร์เมติกซ์ พลัส งานโปรเจกต์ไม่ว่าจะเป็นงานภาครัฐบาลหรือ
ภาคเอกชน ตอนนี้ก็ต้องใช้ Product ตัวนี้  สืบเนื่องจากท่านผู้ถือหุ้นได้ถามว่าท าไมค่าใช่จ่ายต่างๆ สูง อันนี้อาจจะเป็นส่วน
หนึ่ง เพราะทั้งฮาร์ดแวร์ ทั้งคอมพิวเตอร์มีอายุส้ันและค่าใช้จ่ายจะสูง 2. เป็น license plate recognition หรือการอ่าน license 
plate เลขทะเบียนรถ บริษัทฯ ก าลังด าเนินโครงการกับภาครัฐหลายหน่วยงานขออนุญาตสงวนช่ือ partner ส่วนสุดท้าย เรื่อง
ของ image processing ในแง่ของเป็นการต่อยอดของระบบ CCTV ที่มีอยู่ในปัจจุบัน CCTV จะกลายเป็น Smart CCTV นี้
คือ 3 Product ใหญ่ๆ ของบริษัทฯ ที่ผ่านมา  

ผู้ด าเนินการประชุมฯ ได้ช้ีแจงว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง  
 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

ผู้ด าเนินการประชุมฯ ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดท างบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และได้จัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท า
การตรวจสอบ รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เรียบร้อย
แล้ว  

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
และข้อบังคับบริษัทฯ ซ่ึงก าหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดของรอบระยะบัญชีเพื่อ
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบ 
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แสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ  ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2559 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2   

ผู้ด าเนินการประชุมฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีค าถามหรือจะแสดงความคิดเห็น
หรือไม่ ซ่ึงไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถาม  

ผู้ด าเนินการประชุมฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ  
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559   ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

มต ิ จ านวนเสียงท่ีลงมติ (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 3,327,725,711 100 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 
รวม 3,327,725,711 100 

หมายเหตุ มีผู้ถอืหุ้นเพิ่มเติม 9 ท่าน ถือหุ้นรวมจ านวน 3,388,602 หุ้น 
มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 เป็นทุนส ารองตาม

กฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี  2559 
ผู้ด าเนินการประชุมฯ ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนจ านวน 54,667,102  

บาท จากการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยประจ าปี 2559 ซ่ึงตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทฯ นั้น ห้ามไม่ให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลหากบริษัทฯ มีผลประกอบการ
ขาดทุน และให้บริษัทฯ จัดสรรทุนส ารองจากเงินก าไรเท่านั้น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ 
ก าหนด จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปัน
ผล ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี  2559  

ผู้ด าเนินการประชุมฯ สอบถามว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีค าถามหรือจะแสดงความ
คิดเห็นหรือไม่ ซ่ึงไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถาม 

ผู้ด าเนินการประชุมฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ประจ าปี  2559  
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มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดจัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 
เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี  2559   
ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

มต ิ จ านวนเสียงท่ีลงมติ (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 3,327,725,711 100 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 
รวม 3,327,725,711 100 

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง 
ลงคะแนน 

 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2560  

 ผู้ด าเนินการประชุมฯ ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า การเพิ่มเติมกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ตามมาตรา 
71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ซ่ึง
ก าหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกรรมการจ านวนหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมดจะต้องออกจากต าแหน่ง
เป็นอัตรา โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระมีจ านวน 3 ท่าน 
ได้แก่  

 1. นายติรวัฒน์  สุจริตกุล ประธานคณะกรรมการ / กรรมการอิสระ 
 2. นายกวิน  เฉลิมโรจน์  กรรมการ 
 3. นายสมพรต  สาระโกเศศ กรรมการ 

 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน เห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณาแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้
เสนอเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานของ
บริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจ านวนกรรมการจาก 7 ท่านเป็น 9 
ท่าน โดยเสนอให้เลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้เสนอเสนอช่ือบุคคล
เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการบริหารเพิ่มเติมอีก 2 ท่านซ่ึงได้แก่ 

1. นายสุรศักดิ์  องอาจถาวร  กรรมการ 
2. นายธนพล  คล่องประมง  กรรมการ 

ปรากฏว่าภายหลังจากที่บริษัทฯ ส่งหนังสือเชิญประชุมไปแล้ว บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากทั้ง 2 ท่านว่า ไม่
ประสงค์ที่จะเป็นกรรมการของบริษัทฯ  ดังนั้นในการประชุมในวาระนี้จึงเหลือเพียงการเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่
ออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน และก าหนดให้บริษัทฯ ยังคงมีกรรมการรวมทั้งส้ิน 7 ท่านเหมือนเดิม  

 ทั้งนี้บุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ซ่ึงได้รับการเสนอช่ือ เพื่อตั้งเป็นกรรมการเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะ 
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ต้องห้ามตาม พรบ. มหาชน และพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ข้อมูลของบุคคลผู้
ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

ผู้ด าเนินการประชุมฯ สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีค าถามหรือจะแสดงความ
คิดเห็นหรือไม่ ซ่ึงไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถาม   

ผู้ด าเนินการประชุมฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้อง
ออกจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2560  

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ
ประจ าปี 2560 ตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดเป็นรายบุคคล ดังต่อไปนี้ 
(1) เลือกตั้งนายติรวัฒน์  สุจริตกุล เป็นกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

มต ิ จ านวนเสียงท่ีลงมติ (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 3,327,725,711 100 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 
รวม 3,327,725,711 100 

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

(2) เลือกตั้งนายกวิน  เฉลิมโรจน์ เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

มต ิ จ านวนเสียงท่ีลงมติ (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 3,327,725,711 100 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 
รวม 3,327,725,711 100 

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

(3) เลือกตั้งนายสมพรต  สาระโกเศศ เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

มต ิ จ านวนเสียงท่ีลงมติ (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 3,327,725,711 100 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 
รวม 3,327,725,711 100 

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
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วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 

  ผู้ด าเนินการประชุมฯ ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 ก าหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูป
ของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นจะอนุมัติ ซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์ และจะก าหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไป
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท  

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 โดยพิจารณาจากขนาด
ธุรกิจ และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยจากการพิจารณาคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. เบี้ยประชุมคณะกรรมการ 

  ประธานกรรมการ    20,000 บาท/ครั้ง 

  กรรมการ     15,000 บาท/ครั้ง 

2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

  ประธานกรรมการตรวจสอบ   20,000 บาท/ครั้ง 

  กรรมการตรวจสอบ    15,000 บาท/ครั้ง 

3. เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 20,000 บาท/ครั้ง 

  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  15,000 บาท/ครั้ง 

4. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  20,000 บาท/ครั้ง 

  กรรมการบริหารความเสี่ยง   15,000 บาท/ครั้ง 

ผู้ด าเนินการประชุมฯ สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีค าถามหรือจะแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่  

นายสุรเชษฐ์  วินิยกูล   ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมผู้ลงทุนไทย  ได้สอบถามว่า  เท่าที่ดูจะมีแต่เบี้ยประชุม บอกว่ากี่บาทต่อ
ครั้ง แต่ไม่เห็นบอกว่าทั้งหมดแล้วทั้งปีจะต้องจ่ายไม่เกินจ านวนเงินเท่าไร เพราะตรงนี้ก็ไม่ทราบว่าจะมีการประชุม
คณะกรรมการปีละกี่ครั้ง ดังนั้นน่าจะแสดงตัวเลขว่ารวมแล้วค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายให้กับกรรมการทั้งปีเป็นวงเงินไม่เกินกี่
ล้านบาท  

ผู้ด าเนินการประชุมฯ ได้ช้ีแจงว่า ในแง่ของตัวจ านวนรวมเท่าที่ทราบจากบริษัทฯ คือไม่สามารถก าหนดได้แน่นอน 
เพราะว่าการประชุมของบริษัทฯ ในแต่ละปีจ านวนจะเป็นก่ีครั้งคงขึ้นอยู่กับความจ าเป็น  แต่ว่าอย่างน้อย คือตามกฏหมาย
ก าหนดก็คือ 1 ปี 4 ครั้งเป็นอย่างน้อย แต่ว่าจะมากกว่านั้นก็อยู่ที่ธุรกิจว่าจะต้องมีความจ าเป็นว่าจะมีการประชุมกันถี่มาก
ขนาดไหน 
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ผู้ด าเนินการประชุมฯ สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีค าถามหรือจะแสดงความ
คิดเห็นหรือไม่ ซ่ึงไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถาม 

ผู้ด าเนินการประชุมฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 
2560  

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

มต ิ จ านวนเสียงท่ีลงมติ (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 3,327,725,711 100 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 
รวม 3,327,725,711 100 

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุม 

 
วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2560 
 ผู้ด าเนินการประชุมฯ ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทที่ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้ สอบ
บัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกรอบปีบัญชี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีส าหรับ
รอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่  31 ธันวาคม 2560 โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ได้แก่ นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 หรือนายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 หรือนายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และก าหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชี ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียด ดังนี้ 

รายละเอียดค่าตอบแทน ปี 2560 
ค่าสอบบัญชีส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 1,350,000 บาท 
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1 370,000 บาท 
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 2 370,000 บาท 
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 3 370,000 บาท 
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2,460,000 บาท 

 

ผู้ด าเนินการประชุมฯ สอบถามว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีค าถามหรือจะแสดงความ
คิดเห็นหรือไม่  
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นายสุรเชษฐ์  วินิยกูล  ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมผู้ลงทุนไทย  ได้สอบถามว่า  คือจริงๆ บริษัทอื่นเท่าที่ไปประชุมมา เวลา
เขาแสดงตัวเลขเรื่องค่าสอบบัญชีเขาจะมีการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาด้วยว่าเพิ่มขึ้นเท่าไร แต่ตรงนี้หาข้อมูลไม่เจอว่าปีที่
แล้วจ่ายเท่าไร แล้วปีนี้เพิ่มขึ้นหรือเท่าเดิม 

นายสิทธิชัย  กฤชวิวรรธน์  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า ทางบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู
เปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด ก็มีความเห็นด้วยกับธุรกิจว่าธุรกิจUPAยังอยู่ในช่วงตั้งต้นถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมาก็ยังคงเท่าเดิมใน
อัตราเดิม และนอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังได้ท าการเปรียบเทียบกับบริษัทผู้สอบบัญชีอื่นอีก 3 ราย ซ่ึงทั้ง 3 ราย เป็นบริษัท
สอบบัญชีในระดับต้นๆ  แต่ทั้ง 3 รายก็ปฏิเสธเข้ามาว่าไม่สามารถเสนอราคาให้ได้ แต่บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ
บีเอเอส จ ากัด ก็เสนอราคามาเท่าเดิม  

ผู้ด าเนินการประชุมฯ สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีค าถามหรือจะแสดงความ
คิดเห็นหรือไม่ ซ่ึงไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถาม   

ผู้ด าเนินการประชุมฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่า
สอบบัญชีส าหรับรอบปีบัญชี ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 
เป็นผู้สอบบัญชีส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่  31 ธันวาคม 2560 โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ได้แก่ นายขจร
เกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 หรือนายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 หรือ
นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่4095 เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบรษิทัฯ  
และอนุมัติการก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับรอบปีบัญชี ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นจ านวนเงิน 2,460,000 บาท 
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

มต ิ จ านวนเสียงท่ีลงมติ (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 3,327,725,711 100 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 
รวม 3,327,725,711 100 

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 
วาระท่ี 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ผู้ด าเนินการประชุมฯ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่
นอกเหนือจากวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ให้อยู่
ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด โดยประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นๆ เพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้
ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาต่อที่ประชุมเพิ่มเติม 

 ก่อนปิดการประชุม ผู้ด า เนินการประชุมฯ กล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยมี
สาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
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นายวีระพล  อรรถบูรณ์วงศ์   ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น   สอบถามว่า แผนธุรกิจของบริษัท MUPA ในอีก 3 ปีข้างหน้าจะ
มีอะไรที่ทางผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบได้บ้าง 

นายอุปกิต  ปาจรียางกูร  กรรมการ  ช้ีแจงว่า  บริษัท MUPA เป็นบริษัทย่อยที่ตั้งขึ้นเป็น Project Company เพื่อท าโครงการ 
200 เมกะวัตต์ที่พม่า เพราะฉะนั้นตอนนี้อย่างที่ได้เรียนข้างต้นแล้ว ว่าทุกอย่างเป็นไปตามโปรแกรมที่วางไว้ อันนี้ท าเฉพาะ 
200 เมกะวัตต์ Gas Turbine ที่กันบกเท่านั้น ส่วนบริษัทแม่ UPA ก็ก าลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาโครงการพลังงานอีกหลาย
โครงการ พอถึงเวลาบริษัทฯ จะเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบต่อไป  

นายบดินทร์  กฤติยรังสรรค์   ผู้ถือหุ้น  สอบถามว่า จากการประชุมครั้งที่แล้วในเรื่องของเงื่อนไขของตลาดหลักทรัพย์ ว่าถ้า
หากกรณี UPA เข้าไปซื้อ MUPA ส่วนทรัพย์สิน บริษัทย่อยใหญ่กว่าบริษัทแม่เห็นว่ามีกฏว่าต้องเอาบริษัทแม่ออกจากตลาด
ฯ และเห็นบอกว่าบริษัทฯ พยายาม เดินเรื่องกับตลาดฯ หรือ กลต. พยายามจะใช้เงื่อนไขของส้ินปีที่แล้วว่าถ้าหากUPAเป็น
บริษัทที่เกี่ยวกับสาธารณูประโภค ถึงแม้บริษัทแม่ขาดทุนก็จริงก็สามารถที่จะเอาเข้าตลาดฯ อยากทราบความคืบหน้าของ
การด าเนินเรื่องนี้ว่าเป็นไปอย่างไรบ้าง 

นายสมบูรณ์   กิติญาณทรัพย์  ที่ปรึกษากฎหมาย  ช้ีแจงว่า บริษัทฯ อยู่ในขั้นตอนที่กล่าวมา แต่เป็นขั้นตอนการน าเข้า ซ้ือ
ขายในตลาดหลักทรัพย์อีกครั้งหนึ่ง ในลักษณะที่จะเคยได้ยิน Backdoor Listing ทั้งนี้กระบวนการยังอยู่ที่การพิจารณาของ 
กลต. และทางตลาดฯ และก็มีขั้นตอนในการด าเนินการใหเ้ปน็ไปตามกฏหมาย ให้บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนส าหรับเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ ซ่ึงอยู่ในระหว่างด าเนินการอยู่   

นายบดินทร์  กฤติยรังสรรค์  ผู้ถือหุ้น  สอบถามเพิ่มเติมว่า แต่เห็นบอกว่ามีเงื่อนเวลาจะต้องท าให้เสร็จเมื่อปลายปีที่แล้ว ยัง
มีเงื่อนไขนี้อยู่หรือไม่ เป็นบริษัทสาธารณูปโภคที่มีงบขาดทุนและยังสามารถเทรดได้ต่อ และยังผ่อนผันได้ใช่ไม่ 

นายสมบูรณ์  กิติญาณทรัพย์  ที่ปรึกษากฎหมาย  ช้ีแจงว่า ไม่มีเงื่อนไขอันนี้ บริษัทฯ ก็ติดต่อกับตลาดหลักทรัพย์ และ กลต. 
อยู่ตลอดเวลา และไม่ได้เรียกว่าผ่อนผัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างด าเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด บริษัทฯ ก็ยื่น
เอกสารกระบวนการทางกฏหมาย มีอะไรบริษัทฯ ก็ท าตามนั้น กระบวนการทางสัญญาเรื่องการแก้ไขสัญญาบริษัทฯ ก็แจ้ง
ให้ กลต. หรือ ตลาดหลักทรัพย์ทราบ เขาก็รับทราบไปตามขั้นตอน ส่วนบอกว่าระยะเวลาที่ท าให้เสร็จภายในส้ินปีที่ผ่านมา
ก็คงไม่ใช่ ไม่มีโครงการอย่างนั้น 

นายบดินทร์  กฤติยรังสรรค์  ผู้ถือหุ้น  สอบถามเพิ่มเติมว่า ข้อมูลนี้จากการประชุมครั้งที่แล้ว ก็เลยว่ามีเงื่อนเวลาหรือไม่ แต่
ฟังจากที่ปรึกษากฎหมายช้ีแจงวันนี้ก็ไม่มีเงื่อนเวลาบังคับ ต้องเดินเรื่องเอกสารให้เสร็จภายในสิ้นปีที่ผ่านมา 

นายสมบูรณ์  กิติญาณทรัพย์  ที่ปรึกษากฎหมาย  ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า ไม่มีแน่นอน 

      ผู้ด าเนินการประชุมฯ สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีค าถามหรือจะแสดงความ
คิดเห็นหรือไม่ ซ่ึงไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถาม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่กรุณามาร่วมประชุมและ
ปิดการประชุมในเวลา 11.04 น. 

 

    ลงช่ือ  ประธานที่ประชุม 

 (นายติรวัฒน์  สุจริตกุล)  
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที ่4 

รายนามและประวัตขิองผู้ทีไ่ด้รบัการเสนอชื่อเพื่อเลอืกตั้งเปน็กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  

(นายประภาส  ฤกษ์พิบลูย์ )  

ชื่อ  นายประภาส  ฤกษ์พิบูลย์ 
เกิดวันที ่  31  มีนาคม  2480 
อาย ุ  81 ป ี

ประวัติการศึกษา 

  ปริญญาตร ี พาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี 
สาขาการเงินและธนาคาร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

  ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ 
สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

ประวัติการท างานและประสบการณ ์

ปัจจุบนั
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ ราชบัณฑิตสภา 
  อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  ประธานกรรมการ ส านักงานกฎหมายและบัญชี  ธรรมพิบูลย์ 
  อุปนายกสมาคม การจัดการการกีฬาแห่งประเทศไทย (PRESIDENT – SMAT) 
  อุปนายกสมาคม การจัดการกีฬาแห่งทวีปเอเชีย (VICE PRESIDENT – AASM) 

ประสบการณ์

ด้านปิโตรเลียม 
  VICE PRESIDENT การปิโตรเลียมแหง่ประเทศไทย (บริษทั ปตท.จ ากัด(มหาชน)) 
  ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

อุตสาหกรรม 
บริษทั เอสโซ่ ประเทศไทย จ ากัด 

ด้านการเงิน 
  กรรมการและ

กรรมการบริหาร 
บริษทั เงินทุนหลักทรัพย์กรุงไทย จ ากัด(มหาชน) 

  VICE PRESIDENT  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด(มหาชน) 
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ด้านสังคม 

  รองเลขาธิการ สโมสรไลออนส์ (ประเทศไทย) 
  ประธานชมรมรักบี ้ คณะบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
  รองประธาน  

ฝ่ายการเงินและบญัชี 
มูลนิธิมิตรภาพไทย-อเมริกัน 

ด้านบรษิัทต่างๆ  
  ที่ปรึกษาอาวุโส SENIOR ADVISOR 
  บริษทั ปุ๋ยแหง่ชาติ จ ากัด(มหาชน) 
  บริษทั ปูนซีเมนต์ราชบุรี จ ากัด 
  บริษทั เสรีซอฟโปร คอมพิวเตอร ์จ ากัด 
  บริษทั จุตบิุญสูง จ ากัด (รถยนต์ ISUZU) 
  บริษทั THAIPCON จ ากัด (ก่อสร้าง) 
  บริษทั ศรีเทพไทย คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (PLASTIC) 
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั DISTAR จ ากัด(มหาชน) (NGV)  

ด้านรัฐสภา 
  ที่ปรึกษา  คณะกรรมาธิการ  ศิลป วัฒนธรรม และการศาสนา 
  ที่ปรึกษา  คณะกรรมาธิการ  การศึกษา 
  ที่ปรึกษา  คณะกรรมาธิการ  การกีฬา 

การอบรม 
  การเงินธนาคาร UOB ASIA BANK LTD. 
  การตลาดปิโตรเลี่ยม ESSO & EXXON 
  การตรวจสอบ PRICE WATERHOUSE & IOD 
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รายนามและประวัตขิองผู้ทีไ่ด้รบัการเสนอชื่อเพื่อเลอืกตั้งเปน็กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  

 (นายสุรศักดิ์  องอาจถาวร)  

ชื่อ  นายสุรศักดิ์  องอาจถาวร 
เกิดวันที ่  1  กรกฎาคม  2506 
อาย ุ  55 ปี  
 
ประวัติการศึกษา 

  ปริญญาตร ี วิศวกรรมศาสตร์   
สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ 

มหาวิทยาลัยนาโกยา  
ประเทศญีปุ่่น (นักเรียนทุนรัฐบาลไทย) 

  ปริญญาตร ี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ 

สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ 
มหาวิทยาลัยนาโกยา  
ประเทศญีปุ่่น (นักเรียนทุนรัฐบาลไทย) 

 
ประวัติการท างานและประสบการณ ์

  กรรมการผู้จัดการ IME  Enterprise  Co., Ltd. 
  กรรมการ ME  Management  Service (USA) Co., Ltd. 
  รองประธาน ชมรมหมากล้อมส าหรับผู้บรหิาร เพื่อพัฒนา Strategic wisdom 
  ที่ปรึกษาและวิทยากร Japan  Management  Association,  

Thailand  Management  Association 
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รายนามและประวัตขิองผู้ทีไ่ด้รบัการเสนอชื่อเพื่อเลอืกตั้งเปน็กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  

 (นายสมชาย  คล่องประมง)  

ชื่อ  นายสมชาย  คล่องประมง 
เกิดวันที ่  13  พฤษภาคม  2496 
อาย ุ  65 ปี  
 
ประวัติการศึกษา 

  ปริญญาตร ี ศิลปศาสตรบ์ัณฑิต         มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 
 
ประวัติการท างานและประสบการณ ์

ปัจจุบนั 
  รองประธานกรรมการบรหิาร บริษทั  พี. เอส. เอ็น. ลิสซ่ิง  จ ากัด 
  ประธานกรรมการ บริษทั  ลัคกี้สตาร์โลจิสติกส์  จ ากัด 
  รองประธานกรรมการ บริษทั  ลัคกี้สตาร์ห้องเยน็  จ ากัด 
  ประธานกรรมการบริหาร บริษทั  ลักก้ีสตาร์ดิสทริบิวช่ันเซ็นเตอร์  จ ากัด 

ประสบการณ์ด้านอื่น 
  อดีตประธานมูลนิธิร่วมกุศล  สมุทรปราการ 
  อดีตรองประธานสมาคมประมงนอกน่านน้ าไทย 
  อดีตรองประธานสมาคมประมง  จังหวัดสมุทรปราการ 
  อดีตกรรมการ  อบต. จังหวัดสมุทรปราการ 
  อดีต กก.ตร.สภ.อ. เมืองสมุทรปราการ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่  5 

ข้อบงัคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัการประชุมผู้ถอืหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 13. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้  

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง 

(2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป  

(3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด  

ข้อ 14. ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการใน
ขณะนั้น ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 

 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนเป็นบริษัทน้ันให้ใช้วิธีจับสลากกัน
ว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการ
ที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้ 

ข้อ 15. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน
หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ 
และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท 

ข้อ 26. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันส้ินสุดของ
รอบปีบัญชีของบริษัท  

 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือ
หุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจ านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 
5 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ใน
กรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ข้อ 27. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดพอสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ 
เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนาย
ทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 
วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน  

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่ว
ราชอาณาจักร  
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ข้อ 28. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้  

 การมอบฉันทะจะต้องท าเป็นหนังสือ ลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะและท าตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชน
จ ากัดก าหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้ 

  (ก) จ านวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่  

  (ข) ช่ือผู้รับมอบฉันทะ 

  (ค)  ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมอบแก่
ประธานกรรมการหรือบุคคลซ่ึงประธานกรรมการก าหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม  

ข้อ 29. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และ
ต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ช่ัวโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดได้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การ
ประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุม
ใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่
บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม  

 ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้
ถือหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุม
พิจารณาเรื่องที่ยังพิจารณาไม่เสร็จ และจ าเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมก าหนดสถานที่ วัน และเวลาที่
จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการ
ประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย  

 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธาน
กรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธาน
กรรมการไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซ่ึงได้เข้าร่วมประชุมเป็น
ประธาน 

ข้อ 30. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น น้ันให้ประกอบด้วย
คะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด  

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
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  (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคลอื่น  

  (ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัท เอกชนมาเป็นของบริษัท  

(ค)  การท าแก้ไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ 
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 

  (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ 

  (จ) การเพิ่ม หรือการลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้  

  (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท  

  (ช) การออกหุ้นใหม่เพื่อช าระแก่เจ้าหนี้ของบริษัทตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน 

ข้อ 31. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจ าปีพึงกระท า มีดังนี้  

 (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการด าเนินการของบริษัทในรอบปี 

  ที่ผ่านมา  

 (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา  

 (3) พิจารณาจัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี จัดสรรเงินไว้เป็นทุนส ารอง และการจ่ายเงินปันผล 

 (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและก าหนดค่าตอบแทน 

 (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน 

 (6) กิจการอื่นๆ  

ข้อ 32. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการเกี่ยวกับการได้มา หรือจ าหน่ายไปซ่ึง
สินทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทย่อยตามความหมายที่ก าหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้
บังคับกับการท ารายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินของบริษัท
จดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวก าหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ 
ด้วย 

ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการ
ต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 45. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจ าปี  

(1) ส าเนางบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชี
ของผู้สอบบัญชี  

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการและเอกสารแสดงประกอบรายงานดังกล่าว 
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ข้อ 46. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลและ บัญชีก าไร
ขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษทัเพ่ือช้ีแจ้งการตรวจสอบบัญชีต่อผูถ้ือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของ
บริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน 
ลูกจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่  6 

เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสทิธิในการเข้าร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2561 
 

 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบยีนโดยแสดงเอกสารตามที่ก าหนดด้านล่างเพื่อเข้าร่วมการประชุมได้
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เป็นต้นไป 
 
1 กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง 

 บัตรประจ าตัวฉบับจริงที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาต 
ขับขี่ เป็นต้น 

2 กรณีเข้าประชุมโดยผู้รับมอบฉนัทะ 

2.1 กรณบีุคคลธรรมดา 

 หนังสือมอบฉันทะซ่ึงกรอกรายละเอียดครบถ้วนและลงนามโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ(ติดอากร
แสตมป์ 20 บาท) 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้ถือหุ้นที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือ
ใบอนุญาตขับขี่ ซ่ึงลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น 

 บัตรประจ าตัวฉบับจริงของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน หนังสือ
เดินทาง หรือใบอนุญาตขับขี่ เป็นต้น 

2.2 กรณนีิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย 

 หนังสือมอบฉันทะซ่ึงกรอกรายละเอียดครบถ้วนและลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นและผู้รับ  
มอบฉันทะ พร้อมประทับตราส าคัญ (หากมี) (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

 ส าเนาหนังสือรับรองหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนของผู้ถือหุ้นซ่ึงออกโดยกระทรวงพาณิชย์หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันประชุม ซ่ึงลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามแทน
ผู้ถือหุ้น พร้อมประทับตราส าคัญ (หากมี) 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้มีอ านาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน  
หนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาตขบัขี่ ซ่ึงลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามแทนผู้ถือหุ้น 

 บัตรประจ าตัวฉบับจริงของผูร้ับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให ้ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน หนังสือ
เดินทาง  หรือใบอนุญาตขับขี่ เปน็ต้น 
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2.3 กรณนีิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ 

 หนังสือมอบฉันทะซ่ึงกรอกรายละเอียดครบถ้วนและลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะ พร้อมประทับตราส าคัญ (หากมี) (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือเอกสารจัดตั้งนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ซ่ึงระบุช่ือ สถานที่ตั้งส านักงานใหญ่ และรายช่ือและอ านาจลงนามแทนผู้ถือหุ้น ซ่ึงผู้มีอ านาจลงนามแทนผู้ถือ
หุ้นลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราส าคัญ (หากมี) 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้มีอ านาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน 
หนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาตขับขี่ ซ่ึงลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามแทนผู้ถือหุ้น 

 บัตรประจ าตัวฉบับจริงของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน หนังสือ
เดินทาง หรือใบอนุญาตขับขี่ เป็นต้น 

 ค าแปลภาษาอังกฤษของเอกสารที่มิใช่ภาษาอังกฤษซ่ึงลงนามรับรองค าแปลถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามแทน
ผู้ถือหุ้น 

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ สามารถแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยรายละเอียด
ของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่  7 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

Proxy Form A. 
 (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน) 

(General and Simple Form) 
 
 
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น                                                         เขียนท่ี                                  
Shareholder registration number Written at               
 วันที่ เดือน    พ.ศ.   
 Date            Month                 Year 
 
(1) ข้าพเจ้า   สัญชาติ                  อยู่เลขที่                           ซอย    
 I/We    nationality                 residing/located at no.                         Soi 
 ถนน   ต าบล/แขวง            อ าเภอ/เขต                   จังหวัด      
 Road   Tambol/Kwaeng           Amphur/Khet     Province 
 รหัสไปรษณีย์    
 Postal Code            
 
 (2)  เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
 Being a shareholder of United Power of Asia  Public Company Limited (“Company”) 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม               หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง 
ดังนี ้

Holding the total number of                                     shares    and have the rights to vote equal to                      votes as follows 
  หุ้นสามัญ                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง 

  ordinary share               shares    and have the rights to vote equal to      votes  
  หุ้นบุริมสิทธิ                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง 
       preference share               shares    and have the rights to vote equal to     votes 

 
(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 
 

 1. ชื่อ                                                       อาย ุ            ป ีอยู่บ้านเลขที่           
Name                                              age            years residing/located at no. 
ถนน                                       ต าบล/แขวง  อ าเภอ      
Road                                    Tambol/Kwaeng                         Amphur/Khet 
จังหวัด                                    รหัสไปรษณีย์      
Province                              Postal Code                             

 หรือ/Or 
ชื่อ                                                         อาย ุ          ป ีอยู่บ้านเลขที่     
Name  age           years residing/located at no. 
ถนน                                       ต าบล/แขวง                         อ าเภอ                    
Road                                   Tambol/Kwaeng                          Amphur/Khet   
จังหวัด                                    รหัสไปรษณีย์         
Province                              Postal Code                                   
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

 2. มอบฉันทะให้กรรมการคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ 
Appoint any one of the following Directors of the Company 
 นายติรวัฒน์  สุจริตกุล  Mr. Tirawat  Sucharitakul  หรือ/Or 
 นายสมพรต  สาระโกเศศ  Mr. Somprot  Sarakosas 

                                                        (รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ของหนงัสือเชิญประชุมสามัญ 
                                                                                ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561) (Details of Directors of the Company are specified in Enclosure 8 of      

                                   the Notice of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders) 
 

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

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาท าเครื่องหมาย 
 ที่   1. ระบุชื่อผู้รับมอบอ านาจ 
If you make proxy by choosing No.1, 
please mark  at  1. and give the 
details of proxy (proxies). 

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาท าเครื่องหมาย 
 ที่   2. และเลือกกรรมการคนใด
คนหนึ่ง 
If you make proxy by choosing No. 2, 
please mark  at  2. and choose 
one of these Directors. 
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ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการที่ไม่
สามารถเข้าประชุม 
In this regard, in the case where any of such Directors is unable to attend the meeting, the other Directors shall be appointed as a proxy 
instead of the Directors who is unable to attend the meeting. 

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 
เมษายน 2561 เวลา 10.00  น. ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120  หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 26, 
2018 at 10.00 hrs. at Infinity room, 7th floor, AETAS Lumpini, 1030/4 Rama 4 Road, Thungmahamek, Satorn, Bangkok  10120  or such other 
date, time and place as the meeting may be held.  

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท 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. 
 

ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
(...…………………...…………………….) 

ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงชื่อ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

 
หมายเหตุ/Remarks 
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น
ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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. 
(แบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว) 

(Form with fixed and specific details authorizing proxy) 
 

 
 
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น                                                         เขียนท่ี                                  
Shareholder registration number Written at               
 วันที่ เดือน    พ.ศ.   
 Date            Month                 Year 
 
 
(1) ข้าพเจ้า   สัญชาติ                  อยู่เลขที่                           ซอย    
 I/We    nationality                residing/located at no.                         Soi 
 ถนน   ต าบล/แขวง           อ าเภอ/เขต                 จังหวัด     
 Road   Tambol/Kwaeng          Amphur/Khet                  Province 
 รหัสไปรษณีย์    
 Postal Code 

(2)  เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
 Being a shareholder of United Power of Asia Public Company Limited (“Company”) 
 โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม               หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ   เสียง ดังนี ้

Holding the total number of                                     shares    and have the rights to vote equal to                     votes as follows 
  หุ้นสามัญ                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ   เสียง 

  ordinary share               shares    and have the rights to vote equal to     votes  
  หุ้นบุริมสิทธิ                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ   เสียง 
       preference share               shares    and have the rights to vote equal to     votes 

 
(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 
 

 1. ชื่อ                                                     อาย ุ            ป ีอยู่บ้านเลขที่           
Name                                              age            years residing/located at no. 
ถนน                                       ต าบล/แขวง อ าเภอ      
Road                                    Tambol/Kwaeng                         Amphur/Khet 
จังหวัด                                    รหัสไปรษณีย์     
Province                              Postal Code                             
หรือ/Or 

 ชื่อ                                                     อาย ุ            ป ีอยู่บ้านเลขที่           
Name                                              age            years residing/located at no. 
ถนน                                       ต าบล/แขวง อ าเภอ      
Road                                    Tambol/Kwaeng                         Amphur/Khet 
จังหวัด                                    รหัสไปรษณีย์     
Province                              Postal Code                             
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons  

 2. มอบฉันทะให้กรรมการคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ 
Appoint any one of the following Directors of the Company 
 นายติรวัฒน์  สุจริตกุล  Mr. Tirawat  Sucharitakul  หรือ/Or 
 นายสมพรต  สาระโกเศศ  Mr. Somprot  Sarakosas 
(รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจ าปี 2561) (Details of Directors of the Company are specified in Enclosure 8 of 
the Notice of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders) 

 

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาท าเครื่องหมาย 
 ที่   1. ระบุชื่อผู้รับมอบอ านาจ 
If you make proxy by choosing No.1, 
please mark  at  1. and give the 
details of proxy (proxies). 

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาท าเครื่องหมาย 
 ที่   2. และเลือกกรรมการคนใด
คนหนึ่ง 
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) 



                                                                                                    บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) 

 36 

 
ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการที่ไม่
สามารถเข้าประชุม 
In this regard, in the case where any of such Directors is unable to attend the meeting, the other Directors shall be appointed as a proxy 
instead of the Directors who is unable to attend the meeting. 

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในพฤหัสบดีที่ 26 
เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120   หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 26, 
2018 at 10.00 hrs. at Infinity room, 7th floor, AETAS Lumpini, 1030/4 Rama 4 Road, Thungmahamek, Satorn, Bangkok  10120 or such other 
date, time and place as the meeting may be held.  

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี ้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 

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

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 
Agenda item no. 1 To adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2017 held on Thursday, April 27, 2017 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี ของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 
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 2017 
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท  ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

Agenda item no. 3 To consider and approve the financial statement for the fiscal year ended December 31, 2017 
       ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2560 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และ
งดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2560 

Agenda item no. 4 To consider and approve suspension of the allocation of the profit to the reserve fund as prescribed by law and 
the suspension of the dividend payment for the result of the operation in the year 2017 
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจ าปี 2561 
Agenda item no. 5 To consider and approve the election of the Directors to replace those who completed the term for the year 

2018 
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 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 
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 Election of each nominated directors 
1.  ชื่อกรรมการ นายประภาส  ฤกษ์พิบูลย์ 
 Director’s name Mr. Prapas  Rerkpiboon  
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

2.  ชื่อกรรมการ นายสุรศักดิ์  องอาจถาวร 
 Director’s name Mr. Surasak  Ongartthaworn 
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

3.  ชื่อกรรมการ นายสมชาย  คล่องประมง 
Director’s name Mr. Somchai  Klongpramong 
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 
 วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 
Agenda item no. 6 To consider and approve the remuneration of the Directors for the year 2018 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2561 
Agenda item no. 7 To consider and approve the appointment of auditors and the audit fee for the fiscal year 2018 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26 เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไข
เพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 

Agenda item no. 8 To consider and approve the amendment to Article 26 of the Company’s Articles of Association in order to be 
in line with Section 100 of the Public Limited Companies Act B.E.2535, which is amended according to the 
Order of the Head of the National Council for Pease and Order No. 21/2560 Re: Additional Amendment to the 
Law for Business Facilitation 
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
Agenda item no. 9 To consider and approve the capital decrease of the Company 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 
Agenda item no. 10 To consider and approve the amendment to article 4. For the memorandum of association in compliance with 

the decrease of the registered capital 
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
Agenda item no. 11 Other matters (if any) 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่
ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ท่ีประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการ
ใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 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. 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท 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. 
 
 

ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
(...…………………...…………………….) 

ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงชื่อ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

หมายเหตุ/Remarks 
1.  ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ 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 ากัด (มหาชน) 
A proxy is granted by a shareholder of United Power of Asia Public Company Limited  

 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที่ 
1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120   หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
At the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 26, 2018 at 10.00 hrs. at Infinity room, 7th floor, AETAS Lumpini, 
1030/4 Rama 4 Road, Thungmahamek, Satorn, Bangkok  10120  or such other date, time and place as the meeting may be held 
 

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

 วาระที่   เรื่อง   
Agenda item no. Re : 

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

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที่   เรื่อง   
Agenda item no. Re : 

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

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที่   เรื่อง   
Agenda item no. Re : 

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

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที่   เรื่อง   
Agenda item no. Re : 

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

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

Proxy Form C. 
(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับ

ฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น) 
 (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) 
 
 

 
 
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น                                                         เขียนท่ี                                  
Shareholder registration number Written at               
 วันที่ เดือน    พ.ศ.   
 Date            Month                 Year 
 
(1) ข้าพเจ้า   สัญชาติ                  อยู่เลขที่                           ซอย            
 I/We    nationality                 residing/located at no.                         Soi 
 ถนน   ต าบล/แขวง           อ าเภอ/เขต                   จังหวัด      
 Road   Tambol/Kwaeng           Amphur/Khet                   Province 
 รหัสไปรษณีย์    
 Postal Code 

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ      
As the custodian of  

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

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม               หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง 
ดังนี ้

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

  หุ้นสามัญ                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง 
 ordinary share               shares   and have the rights to vote equal to      votes  

  หุ้นบุริมสิทธิ                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง 
       preference share               shares   and have the rights to vote equal to                                             votes 

  
(2) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 
 

 1. ชื่อ                                                       อาย ุ            ป ีอยู่บ้านเลขที่          
Name                                              age            years residing/located at no. 
ถนน                                     ต าบล/แขวง อ าเภอ      
Road                                   Tambol/Kwaeng                         Amphur/Khet 
จังหวัด                                    รหัสไปรษณีย์      
Province                              Postal Code                             

 หรือ/Or 
ชื่อ                                                       อาย ุ            ป ีอยู่บ้านเลขที่      
Name age            years residing/located at no. 
ถนน                                       ต าบล/แขวง                        อ าเภอ                    
Road                                   Tambol/Kwaeng                         Amphur/Khet   
จังหวัด                                    รหัสไปรษณีย์         
Province                              Postal Code                                   

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

 

 

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

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาท าเครื่องหมาย 
 ที่   1. ระบุชื่อผู้รับมอบอ 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. มอบฉันทะให้กรรมการคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ 
Appoint any one of the following Directors of the Company 
 นายติรวัฒน์  สุจริตกุล  Mr. Tirawat  Sucharitakul  หรือ/Or 
 นายสมพรต  สาระโกเศศ  Mr. Somprot  Sarakosas  
(รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  8 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561) (Details of Directors of the Company are specified in Enclosure 8 
of the Notice of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders) 

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการที่ไม่
สามารถเข้าประชุม 
In this regard, in the case where any of such Directors is unable to attend the meeting, the other Directors shall be appointed as a proxy 
instead of the Directors who is unable to attend the meeting. 

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่26 
เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120  หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 26, 
2018 at 10.00 hrs. at Infinity room, 7th floor, AETAS Lumpini, 1030/4 Rama 4 Road, Thungmahamek, Satorn, Bangkok  10120 or such other 
date, time and place as the meeting may be held.  

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้ 
I/We grant my/our proxy to attend this Meeting and cast votes as follows: 
 มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold 
 มอบฉันทะบางส่วน คือ 
 Grant certain of my/our proxy as follows:  

  หุ้นสามัญ                หุ้น          และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้    เสียง 
        ordinary share               shares     and have the rights to vote equal to                    votes  
  หุ้นบุริมสิทธิ                หุ้น          และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้    เสียง 
        preference share shares     and have the rights to vote equal to                                             votes 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด เสียง 
 Total voting right Votes 

 
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้ 

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 
Agenda item no. 1 To adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2017 held on Thursday, April 27, 2017 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี ของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 
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 2017 
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 
 
 

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาท าเครื่องหมาย 
 ที่   2. และเลือกกรรมการคนใด
คนหนึ่ง 
If you make proxy by choosing No. 2, 
please mark  at  2. and choose 
one of these Directors. 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท  ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
Agenda item no. 3 To consider and approve the financial statement for the fiscal year ended December 31, 2017 
       ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2560 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และ
งดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2560 

Agenda item no. 4 To consider and approve suspension of the allocation of the profit to the reserve fund as prescribed by law and 
the suspension of the dividend payment for the result of the operation in the year 2017 
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจ าปี 2561 
Agenda item no. 5 To consider and approve the election of the Directors to replace those who completed the term for the year 

2018 
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 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 
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 Election of each nominated directors 
1.  ชื่อกรรมการ นายประภาส  ฤกษ์พิบูลย์ 
 Director’s name Mr. Prapas  Rerkpiboon  
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

2.  ชื่อกรรมการ นายสุรศักดิ์  องอาจถาวร 
 Director’s name Mr. Surasak  Ongartthaworn 
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

3.  ชื่อกรรมการ นายสมชาย  คล่องประมง 
 Director’s name Mr. Somchai  Klongpramong 
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 
Agenda item no. 6 To consider and approve the remuneration of the Directors for the year 2018 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

  
 
 



                                                                                                    บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) 

 43 

 
 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2561 
Agenda item no. 7 To consider and approve the appointment of auditors and the audit fee for the fiscal year 2018 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัท  ข้อ 26 เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไข
เพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 

Agenda item no. 8 To consider and approve the amendment to Article 26 of the Company’s Articles of Association in order to be 
in line with Section 100 of the Public Limited Companies Act B.E.2535, which is amended according to the 
Order of the Head of the National Council for Pease and Order No. 21/2560 Re: Additional Amendment to the 
Law for Business Facilitation 
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
Agenda item no. 9 To consider and approve the capital decrease of the Company 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 
Agenda item no. 10 To consider and approve the amendment to article 4. For the memorandum of association in compliance with 

the decrease of the registered capital 
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
Agenda item no. 11 Other matters (if any) 
 
 (5)  การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่

ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการ
ใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
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. 
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กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท 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. 

                                                       
ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ/Grantor 

(...…………………...…………………….) 
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 
ลงชื่อ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 
 

หมายเหตุ/Remarks 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
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. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
The documents needed to be attached to this Proxy form are: 
(1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf 
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 

 Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business 
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือ 
มอบฉันทะแบบ 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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ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8 
ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉนัทะในการประชุม: ท่านที่ 1 (นายติรวัฒน์  สุจริตกุล) 

ชื่อ  นายติรวัฒน์  สุจริตกุล 
อายุ    64  ป ี
สัญชาต ิ  ไทย  
 

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

ประวัตกิารอบรม 

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

ประวัตกิารท างาน 

   ปัจจุบนั  กรรมการ มูลนิธิพัฒนาเครื่องมือแพทย์ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
   ปัจจุบนั  กรรมการบริหาร มูลนิธิสงเคราะหเ์ด็ก  สภาการชาดไทย 
   2547 - ปัจจบุัน  ที่ปรึกษา กองราชเลขานุการในพระองค ์

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
   2557 - ปัจจบุัน ประธานกรรมการ 

กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

   บริษัท ยูไนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด(มหาชน) 

   2528 - 2547 ประจ ากองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
   2518 - 2528 ผู้บริหาร ส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัย องค์การสหประชาชาติแห่งกรุงเจนิวา  

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์     : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก, กาชาดสมนาคุณ ช้ัน 1 
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ข้อมูลกรรมการที่เป็นตัวแทนรบัมอบฉนัทะในการประชุม: ท่านที่ 2 (นายสมพรต  สาระโกเศศ) 

ชื่อ   นายสมพรต  สาระโกเศศ        
อายุ    52 ปี  
สัญชาต ิ  ไทย  
 

คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิต ดา้นการเงินและการลงทุน UNIVERSITY OF EXETER , 

UNITED KINGDOM 
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ดา้นการบริหาร PITTSBURG STATE 

UNIVERSITY, USA 
 ปริญญาตร ี บริหารธุรกิจบัณฑิต ด้านการบัญช ี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

ประวัตกิารอบรม

1.1.1.1.1.1  1.1.1.1.1.2 หลักสูตร 1.1.1.1.1.3 Director Certification Program (DCP 195/2557) 1.1.1.1.1.4 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย 
1.1.1.1.1.5  1.1.1.1.1.6 หลักสูตร 1.1.1.1.1.7 Anti – Corruption : The Practical Guide 

(ACPG) 
1.1.1.1.1.8 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย 

ประวัตกิารท างาน 

   ปจัจบุัน กรรมการ  บริษทั ยูพีเอ กรีน เอนเนอร์ยี่ จ ากัด 
บริษทั ยูพีเอ เพาเวอร์ กรุ๊ป จ ากัด 
บริษทั ยูพีเอ โซล่าร์ จ ากัด 

   2560 - ปัจจบุัน กรรมการ บริษทั อันดามัน เพาวเวอร์ แอนด ์ยูทิลิตี้ จ ากัด 
   2559 - ปัจจบุัน กรรมการ  บริษทั อินฟอร์เมติกซ์  พลัส จ ากัด 
   2559 - ปัจจบุัน กรรมการ  บริษทั โดมแลนด์ เอสเตท จ ากัด 
   2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมียนมาร์ ยูพีเอ จ ากัด 
   2559 - ปัจจุบนั กรรมการ 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 
รองประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร 
ด้านปฏบิัติการ 

บริษทั ยูไนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) 

   2558 - ปจัจบุนั นายกสมาคมศิษย์เก่า  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
   2558 - ปจัจบุนั อุปนายก สมาคมสมาพันธ์ศิษย์เกา่  คณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย 

   2558 - ปจัจบุนั นายกสมาคมผู้ปกครองและครู  โรงเรียนเซนต์ดอมนิิก 
   2555 - 2559 รองกรรมการผู้จัดการ บริษทั มิลเลนเนียน ออโต้ จ ากัด 
   2547 - ปจัจบุนั กรรมการบริหารหลักสูตรบรหิารธุรกิจ 

บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ   
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
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ประวัตกิารท างาน (ต่อ) 

 

 

   2541 - ปจัจบุนั อาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย
บริหารธุรกิจ ด้านการวางแผนกลยุทธ 
ทางธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

ประสบการณ์อื่นๆ - เลขานุการและอนุกรรมาธิการ ปฏิรูปเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สภาปฏิรูปแหง่ชาติ 
 - กรรมการบริหาร ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องคก์ารมหาชน) 
 - ที่ปรึกษา ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
 - ประธานกรรมการ บริษทั วีจีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จ ากัด(มหาชน) 
 - ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อ านวยการใหญ่  บริษทั เพาเวอร์ พี จ ากัด(มหาชน) 
 - อาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาบรหิารธุรกิจ  ในวิชาวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ  

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ     - นายกสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 
 - อุปนายก สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 - อุปนายก สมาคมสมาพันธ์ศิษย์เกา่ซาเลเซียนแห่งประเทศไทย 
 - อุปนายกสมาคมศิษยเ์ก่า มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

 - ผู้ช่วยอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 - ที่ปรึกษาบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

 - ผู้อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 - อาจารย์ประจ าวิชา การบริหารการตลาด บัณฑิตวิทยาลัยการบริหารคอมพิวเตอร์ และ

วิศวกรรม  - อาจารย์ประจ าวิชา การบริหารงานบุคคล  คณะบรหิารธุรกิจ 
 - อาจารย์ประจ าวิชา การบริหารทั่วไป  คณะบริหารธุรกิจ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 9 

 
แผนท่ีสถานท่ีจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

 

 แผนท่ีโรงแรมเอทัส ลุมพินี (Aetas Lumpini) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

สถานท่ีจัดประชุม   : โรงแรมเอทัส ลุมพิน ี(Aetas Lumpini) ณ ห้องอินฟินิตี้ (Infinity room) ชั้น 7 
  เลขท่ี 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท์ : 02 6189556 
การเดินทาง : รถไฟใต้ดิน MRT สถานีลุมพินี  ทางออกประตู 1 


