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ที่  UPA-AGM-63  

                       วนัที่ 8 มิถุนายน 2563 

เร่ือง ขอเชิญเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2563    

เรียน ท่านผูถ้ือหุ้นของบริษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1.     ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2562 ประชุมเม่ือวนัที่ 23 เมษายน 2562 

2.     รายงานประจ าปี 2562 ของบริษทัฯ ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) 

3.     ส าเนางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัฯ ส าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) 

  4.     รายนามและประวติัของผูท่ี้ไดร้ับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออก 
ตามวาระและเพื่อแต่งตั้งกรรมการใหม่ 

5.     ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการประชุมผูถ้ือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน  

  6.     เอกสารหรือหลกัฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2563 

 7.     การใชร้หัสคิวอาร์ (QR Code) ส าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2562 และส าเนางบแสดงฐานะ
  ทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัฯ  

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

  9.     ขอ้มูลกรรมการอิสระที่เป็นตวัแทนรับมอบฉันทะในการประชุม 

  10.   แผนที่สถานที่จดัประชุม 

11.   แนวปฏิบัติเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)ในที่ประชุมผูถ้ือหุ้น
ของบริษทั 

         ดว้ยคณะกรรมการของบริษทัฯ มีมติให้เรียกประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัองัคารที่ 30 มิถุนายน 
2563 เวลา 10.00 น. (เร่ิมลงทะเบียนเวลา 08.30 น.)  ณ ห้องสาทร 1 ชั้น 4 อาคารคิวเฮา้ส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต ้แขวง
ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120   

เน่ืองดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่าสายพนัธ์ุใหม่ (“COVID-19”) ณ ขณะน้ี บริษทัฯ มีความ
ห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยของผู ้ถือหุ้นทุกท่านจึงจะจัดสถานที่ประชุมให้มีระยะห่างตามแนวปฏิบัติของศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า (ศบค.) และมาตรการอื่นตามที่ราชการก าหนดเกี่ยวกับการจัด
ประชุมภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างเคร่งครัด ในการน้ีจะส่งผลให้จ านวนท่ีนัง่ ณ สถานท่ีประชุม
มีจ านวนจ ากัด ดงันั้น บริษทัฯ จึงขอแนะน าให้ผูถ้ือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระซ่ึงเป็นผูท้ี่ไม่มีส่วนไดเ้สียใด ๆ 
กบัทุกวาระการประชุมในครั้ งน้ีเข้าประชุมและออกเสียงแทนการเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยขอ้มูลของกรรมการอิสระที่
เป็นผูร้ับมอบฉันทะ รายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 9 หรือในกรณีที่ท่านหรือผูร้ับมอบฉันทะของท่านประสงค์เข้า
ร่วมประชุม ขอให้ท่านหรือผูร้ับมอบฉันทะของท่านศึกษาและปฏิบติัตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโคโรนา
ไวรัสสายพนัธ์ุใหม่ (COVID-19) ในที่ประชุมผูถ้ือหุ้น อย่างเคร่งครัด รายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 11 เพื่อให้เป็นไป
ตามหนังสือเวียนส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ กลต. จท-1. (ว) 9/2563 เร่ือง การจัด
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ประชุมสามัญประจ าปีผูถ้ือหุ้นของบริษทัจดทะเบียน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) ลงวนัที่ 6 มีนาคม 2563 

ในการน้ี บริษทัฯ ขอเรียนเชิญผูถ้ือหุ้นส่งหนังสือมอบฉันทะกลบัมายงับริษทัภายในวนัที่ 25 มิถุนายน 2563 หรือเข้า
ประชุมตามวนั เวลา และสถานที่ดังกล่าว เพื่อให้การประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2563 ครบเป็นองค์ประชุม เพื่อพิจารณา
เร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 

วาระที่  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจ าปี 2562 ประชุมเม่ือในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2562
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล      

บริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที่ 23 เมษายน 2562 และได้
ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามที่
กฎหมายก าหนดเรียบร้อยแลว้ รายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1. 

ความเห็นคณะกรรมการ          

คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที่ 23 เมษายน 2562  
ไดมี้การบนัทึกไวอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นรับรองรายงานการประชุม
ดงักล่าว 

หมายเหตุ           

มติวาระน้ีจะตอ้งไดร้ับการรับรองดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล           

คณะกรรมการไดส้รุปผลการด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัของบริษทัฯ ท่ีเกิดข้ึนในรอบปี 2562 ไว้
ในรายงานประจ าปี 2562 แลว้ รายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2. 

  ความเห็นคณะกรรมการ           

 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่
ส าคญัท่ีเกิดข้ึนในรอบปี 2562 รายละเอียดปรากฏตาม  ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2. 

หมายเหตุ           

วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 
ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล           

บริษทัฯ ได้จัดท างบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัฯ ส าหรับรอบระยะเวลา
บญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และไดจ้ดัให้ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท าการตรวจสอบ รวมถึงได้รับการ
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเรียบร้อยแลว้  
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ทั้งน้ี เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีได้มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และ
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ซ่ึงก าหนดให้บริษทัฯ จะต้องจดัท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปี
บญัชีเพื่อเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมติัในการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นทุกปี  จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ส าหรั บรอบ
ระยะเวลาบญัชี ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 รายละเอียดปรากฏตาม  ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3.   

ความเห็นคณะกรรมการ           

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบัญชี รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษทัเรียบร้อยแลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม  ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3. 

หมายเหตุ           

มติในวาระน้ีจะตอ้งไดร้ับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 เป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี  2562 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล          

เน่ืองจากการที่ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี  ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
บริษทัฯ มีผลการด าเนินงานขาดทุนสุทธิ จ านวน 2.858 ล้านบาท  และมีขาดทุนสะสมยงัไม่จัดสรร ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2562 จ  านวน 983.83 ลา้นบาท  ซ่ึงตามพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีได้มี
การแกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ นั้น ห้ามไม่ให้บริษทัฯ จ่ายปันผลหากบริษทัฯ มีผลประกอบการ
ขาดทุน และให้บริษัทฯ จัดสรรทุนส ารองจากเงินก าไรเท่านั้ น ดังนั้ น เพื่อให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายและ
ขอ้บังคบัของบริษทัฯ ก าหนด จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารอง
ตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2562 

ความเห็นคณะกรรมการ           

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี  2562 เพื่อให้เป็นไปตามที่
กฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก าหนด 

หมายเหตุ           

มติในวาระน้ีจะตอ้งไดร้ับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2563  

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล           

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก าหนดให้ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นกรรมการจ านวนหน่ึงในสามของจ านวน 
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กรรมการทั้งหมดจะตอ้งออกจากต าแหน่งเป็นอตัรา โดยในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2563 กรรมการ
ที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระมีจ านวน 2 ท่าน ไดแ้ก่ 

ล าดับ 
รายช่ือกรรมการที่ออกจากต าแหน่ง

ตามวาระ 
ต าแหน่ง 

จ านวนคร้ังที่
เข้าร่วม

ประชุมคณะ
กรรม 

การในปี 2562 

จ านวนปีที่
ด ารงต าแหน่ง
กรรมการของ

บริษัทฯ 

1. นายติรวฒัน์ สุจริตกุล กรรมการอิสระ/ 
ประธานกรรมการ/ 
กรรมการตรวจสอบ 

10/10  ครั้ ง 5  ปี 

2. นายรัฐศรัณย ์มูลสาร กรรมการอิสระ/ 
ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

8/10  ครั้ ง 2  ปี 

 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัพิจารณากลัน่กรองคุณสมบัติของกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน 
ซ่ึงมีรายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4.  ดว้ยความรอบคอบและระมัดระวงัแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 2 
ท่าน เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ
บริษทัฯ และมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง
ท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ข
เพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากน้ี บุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระ จะ
สามารถให้ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้ง 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นสามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับคดัเลือกเป็นกรรมการล่ วงหน้าได้ใน
ระหว่างวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัที่ 31 มกราคม 2563 แต่ไม่มีผูถ้ือหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลอื่นใดเขา้รับ
คดัเลือกเป็นกรรมการเพิ่มเติม 

ความเห็นคณะกรรมการ           

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปน้ีที่ต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 

1. นายติรวฒัน์ สุจริตกุล  กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ 

2. นายรัฐศรัณย ์มูลสาร   กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ           

มติในวาระน้ีจะตอ้งไดร้ับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน (ทั้งน้ี บริษทัฯ จะเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล) 
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล           

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ
ขอ้บังคบัของบริษทัฯ ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิไดร้ับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ 
โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามข้อบังคบัหรือตามที่ประชุมผู ้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซ่ึงอาจ
ก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางหลกัเกณฑ์ และจะก าหนดเป็นคราว ๆไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่า
จะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได ้และนอกจากนั้นให้ไดร้ับเบ้ียเลี้ยงและสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษทัฯ 

 ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจ 
และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยจากการพิจารณาคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

 ปี 2563 (ปีที่เสนอ) ปี 2562  

ค่าเบี้ยประชุม ประธานฯ กรรมการฯ ประธานฯ กรรมการฯ 

1. คณะกรรมการบริษทั 20,000 บาท/   
คน/ครั้ ง 

15,000 บาท/ 
คน/ครั้ ง 

20,000 บาท/
คน/ครั้ ง 

15,000 บาท/
คน/ครั้ ง 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/     
คน/ครั้ ง 

15,000 บาท/
คน/ครั้ ง 

20,000 บาท/
คน/ครั้ ง 

15,000 บาท/
คน/ครั้ ง 

3. คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

20,000 บาท/   
คน/ครั้ ง 

15,000 บาท/ 
คน/ครั้ ง 

20,000 บาท/
คน/ครั้ ง 

15,000 บาท/
คน/ครั้ ง 

4. คณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง 

20,000 บาท/   
คน/ครั้ ง 

15,000 บาท/ 
คน/ครั้ ง 

20,000 บาท/
คน/ครั้ ง 

15,000 บาท/
คน/ครั้ ง 

ความเห็นคณะกรรมการ           

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 
2563 ดงัรายละเอียดขา้งตน้ 

หมายเหตุ           

มติในวาระน้ีต้องได้รับอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมา
ประชุม 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2563 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล           

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และข้อบงัคบัของบริษทัฯ ที่ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบ
บญัชีของบริษทัฯ ทุกรอบปีบญัชี  
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คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบัญชีจาก
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชี ประจ าปี 2563 โดยก าหนดให้ผูส้อบบญัชี
คนใดคนหน่ึงไดแ้ก่ นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 หรือ นายไพบูล ตนักุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4298 หรือ น.ส. นนัทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7358 เป็นผูท้  า
การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ 

ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติัหน้าที่ได ้ให้บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
จดัหาผูส้อบบัญชีรับอนุญาตอื่นของส านกังานท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษทัฯ แทนผูส้อบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งน้ี ผูส้อบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้นไดท้ าหน้าท่ีในการสอบบญัชี
ของบริษัทฯ มาแล้วเป็นเวลา 4 ปี  ตั้ งแต่ปี 2559 และผู ้สอบบัญชีซ่ึงมีรายช่ือดังกล่าวเป็นบุคคลที่ไม่มี
ความสัมพนัธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษทัฯ ผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกับบุคคลดงักล่าวแต่
อย่างใด ดังนั้น จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี 
ผูส้อบบญัชีทั้ง 3 ท่านดงักล่าวจะท าหน้าที่ในการตรวจสอบบญัชีของบริษทัย่อยของบริษทัฯ ดว้ย 

นอกจากน้ี เห็นควรน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนผู ้สอบบัญชี 
ประจ าปี 2563 มีรายละเอียด ดงัน้ี  

รายละเอียดค่าตอบแทน ปี 2563 (ปีที่เสนอ) ปี 2562 

ค่าสอบบญัชีส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม  1,400,000 บาท  1,350,000 บาท 
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1  370,000 บาท  370,000 บาท 
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 2 370,000 บาท 370,000 บาท 
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 3 370,000 บาท 370,000 บาท 

รวมค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี  2,510,000 บาท  2,460,000 บาท 

ทั้งน้ี ค่าตอบแทนในการสอบบญัชีขา้งตน้ ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Services) 

การแต่งตั้ งผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการก าหนดค่าสอบบัญชีข้างต้นได้ผ่ านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

ความเห็นคณะกรรมการ           

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทัไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ไดแ้ก่ นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล หรือ นายไพบูล ตนักูล หรือ น.ส.นนัทิกา 
ลิ้มวิริยะเลิศ เป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2563 และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2563 เป็นจ านวน
เงินไม่เกิน 2,510,000  บาท 

หมายเหตุ           

มติในวาระน้ีจะต้องได้รับอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน  
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วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 หมายเหตุ           

ในการเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่ก าหนดในหนงัสือเชิญประชุม จะตอ้งมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
หน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดสนบัสนุน เพื่อบรรจุให้ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาเร่ืองอื่น
นอกเหนือจากที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ือหุ้นของบริษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) โปรดเขา้ร่วมประชุมตาม
วนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวโดยพร้อมเพรียงกนัจกัขอบคุณยิ่ง  โดยโปรดตรวจสอบรายการเอกสารหรือหลกัฐานที่ตอ้งน ามา
เพื่อแสดงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมดงักล่าวตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6.   เพื่อสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมของท่านผูถ้ือหุ้น 

หากท่านผู ้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุม กรุณา
กรอกและลงนามในหนังสือมอบฉันทะท่ีแนบมาน้ี ส่ิงที่ส่งมาด้วย 8.   และส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากร
แสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อยดงักล่าวต่อประธานในท่ีประชุมก่อนผูร้ับมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุม ทั้งน้ี ท่านผูถ้ือหุ้นสามารถ
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ ดงัมีรายนามและข้อมูลตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 9.   เป็นผูร้ับมอบฉันทะของท่านในการ
ประชุมได ้ 

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

 

 ขอแสดงความนบัถือ  

 

 

  

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

 ( นายกวนิ  เฉลิมโรจน์ )  
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ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1. 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) 

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

วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. 

องค์ประชุม 

ณ เวลา 10.00 นาฬิกา มีผูถ้ือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จ านวน 28 ราย และโดยการมอบฉันทะ จ านวน 40 ราย 
รวมทั้งส้ิน 68 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้นทั้งส้ิน 3,109,801,284 หุ้น จากจ านวนหุ้นทั้งหมดของบริษทั ยูไนเต็ด พาวเวอร์ ออฟ 
เอเชีย จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ที่ออกและเรียกช าระแลว้ 6,670,000,175 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 46.6237 ของจ านวนหุ้น
ทั้งหมดท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ของบริษทัฯ ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่กฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก าหนด 

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายอุปกิต ปาจรียางกูร ประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าที่บริหาร 
2. นายกวิน เฉลิมโรจน์ กรรมการ 
3. นายติรวฒัน์ สุจริตกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
4. นายรัฐศรัณย ์มูลสาร กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
5. นายจอห์น เอ็ดเวอร์ด แม็คคอช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายพรอินทร์ แมน้มาลยั รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านเทคนิคและกรรมการผู ้จัดการ บริษัท 

เมียนมาร์ ยูพีเอ จ ากดั 
2. ดร. สมพรต สาระโกเศศ รองประธานเจา้หน้าที่บริหารดา้นปฏิบติัการ 
3. นายวิชญ ์สุวรรณศรี รองประธานเจา้หน้าที่บริหารดา้นบญัชีและการเงิน 
4. ดร. เทวรักษ ์โรจนพฤกษ ์ ผูช่้วยประธานเจา้หน้าที่บริหารดา้นเทคนิค 
 
ผู้สอบบัญชี 
1. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
2. นางสาวยุวนนัท์ มโนมยัวิศิษฏ์ บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 
ที่ปรึกษา 
1. นางสาวพทัธมน พิสิฐบณัฑูรย ์ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษทั ฮนัตนั แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จ ากดั 
2. นางสาววริษา โสภณพิศ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษทั ฮนัตนั แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จ ากดั 
3. นางสาววิชญา อภิรัตน์เกษม  ที่ปรึกษากฎหมาย บริษทั ฮนัตนั แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จ ากดั 
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เร่ิมการประชุม 

นายอุปกิต ปาจรียางกูร ประธานกรรมการ ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยประธานฯ มอบหมาย
ให้นางสาววริษา โสภณพิศ ท าหน้าที่ผูด้  าเนินการประชุม (“ผู้ด าเนินการประชุมฯ”) ผูด้  าเนินการประชุมฯ รายงานให้ท่ีประชุม
ทราบว่าปัจจุบันบริษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 3,335,000,087.50 
บาท มีทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 3,335,000,087.50 บาท เป็นหุ้นสามัญจ านวน 6,670,000,175 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.50 
บาท 

บริษทัฯ ได้ก าหนดรายช่ือผูถ้ือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2562  (Record Date) ในวนัที่ 20 
มีนาคม 2562 

การประชุมในวนัน้ีมีผูถ้ือหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และโดยการมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมรวม 68 ราย นบัรวม
จ านวนหุ้นได้ 3,109,801,284 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 46.6237 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นอนัครบองค์
ประชุม โดยข้อบังคบัของบริษทัฯ ขอ้ 29 มีขอ้ก าหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า ตอ้งมีผูถ้ือหุ้นและผูร้ับมอบฉันทะจากผูถ้ือหุ้น 
(ถา้มี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผูถ้ือหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อย
กว่า 1 ใน 3 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทัฯ จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผูด้  าเนินการประชุมฯ ได้ช้ีแจงให้ผูถ้ือหุ้นทราบถึงวิธีการปฎิบัติในการลงคะแนนและ
การนบัคะแนนเสียง ดงัน้ี 

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผูถ้ือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้
นบัหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง 

2. กรณีผู้ถือหุ้ นมาประชุมด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายก าหนด  ให้ปฏิบัติการ
ลงคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผูถ้ือหุ้นลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนน ทั้งน้ี เพื่อให้เกิด
ความโปร่งใสในการลงคะแนน 

ในการลงคะแนนเสียงส าหรับทุกวาระ ยกเวน้ในวาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2562 และแต่งตั้งกรรมการใหม่ ซ่ึงจะไดเ้รียนช้ีแจงต่อไป หากไม่มีผูถ้ือหุ้นท่าน
ใดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผูถ้ือหุ้น เห็นชอบหรือเห็นดว้ยตามจ านวนเสียงของท่านต่อมติที่น าเสนอ ส าหรับผู ้
ถือหุ้นที่ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงให้ผูถ้ือหุ้น ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนที่บริษทัฯ จดัให้ และยกมือให้เจา้หน้าที่ไปเก็บ
บตัรลงคะแนน 

ในการรวมผลคะแนน บริษทัฯ จะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนน
เสียงทั้งหมด และส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย ส าหรับผูท่ี้ออกเสียงเห็นดว้ยในวาระเหล่าน้ี ขอให้เก็บ
บตัรลงคะแนนไวก้่อน และส่งคืนแก่เจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ หลงัเสร็จส้ินการประชุมทั้งน้ี การลงคะแนนเสียงในการประชุม
ครั้ งน้ี เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลบั แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผูเ้ข้าร่วมประชุมทั้งหมด
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส 

บตัรลงคะแนนในลกัษณะดงัต่อไปน้ี ถือว่าเป็นบตัรเสีย และมีผลให้การลงคะแนนดงักล่าวเป็นโมฆะ 

1) บตัรลงคะแนนที่มีการท าเคร่ืองหมายเกินกว่าหน่ึงช่อง  

2) บตัรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั  
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3) บตัรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือช่ือก ากบั  

4) บตัรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงท่ีมีอยู่ 

3. กรณีผู้ถือหุ้ นที่ท าหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค.  ซ่ึงก าหนดให้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียง
ลงคะแนนตามความประสงคข์องผูถ้ือหุ้นหรือผูม้อบฉันทะ บริษทัฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงคข์องผูถ้ือหุ้นหรือผู ้
มอบฉันทะ 

ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซ่ึงแต่งตั้งคสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้ับฝากและดูแลหุ้น สามารถ
แยกลงคะแนน เห็นดว้ย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกนัในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะท าการลงคะแนนเท่ากับ
จ านวนหุ้นที่ตนถือ 

4. กรณีการลงคะแนนในวาระที่  5 พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ ต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2562 และแต่งต้ังกรรมการใหม่ ในวาระน้ี บริษทัฯ จะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็น
รายบุคคล โดยจะขอให้ผูถ้ือหุ้นทุกท่าน ทั้งท่ีประสงคล์งคะแนนเสียง “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” ส่งบตัร
ลงคะแนน โดยเจ้าหน้าที่ของบริษทัฯ จะไปเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถ้ือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ก่อน แล้วจึงเก็บ
บตัรลงคะแนนจากผูถ้ือหุ้นทั้งหมดท่ีลงคะแนนเสียงเห็นดว้ยเป็นล าดบัถดัมา 

5. ภายใตข้้อบังคบัของบริษทัฯ ขอ้ 30 ก าหนดว่า “ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ้นเป็นเสียงหน่ึง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด” 

ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้นๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะ
คะแนนเสียงท่านผูถ้ือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน “เห็นดว้ย” และ“ไม่เห็นดว้ย” เท่านั้น 

ในกรณีผู ้ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษัทฯ จะไม่นับการออกเสียงลงคะแนน
ดงักล่าวเป็นฐานในการนบัคะแนน 

6. ส าหรับผูถ้ือหุ้นที่ประสงค์จะกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผูถ้ือหุ้นสามารถใชสิ้ทธิของ
ท่านได ้โดยส่งบตัรลงคะแนนล่วงหน้าให้กบัเจา้หน้าที่ของบริษทัฯ ก่อนออกจากห้องประชุม 

7. คะแนนเสียงของจ านวนผูถ้ือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เน่ืองจากการทยอยเขา้ห้องประชุมของผูถ้ือ
หุ้นและผูร้ับมอบฉันทะ ท าให้จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั 

8. ในการนับคะแนนเสียงครั้ งน้ี บริษทัฯ มีตัวแทนจาก บริษทั ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จ ากัด 
เป็นพยานในการนบัคะแนน 

9. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผูเ้ข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
วาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผูถ้ือหุ้นหรือผูร้ับมอบฉันทะที่ตอ้งการซักถาม เดินมาท่ีไมโครโฟนท่ีตั้งในแต่ละจุด 
และกรุณาแจง้ช่ือและนามสกุลให้ท่ีประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นดว้ยทุกครั้ ง 

ในกรณีที่ผู ้ถือหุ้นมีค าถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่ก าลงัพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาน าไป
สอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู ้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือ
สอบถามอย่างกระชับ และงดเวน้การซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นท่ีซ ้ากนั เพื่อเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นรายอื่นไดใ้ช้
สิทธิดว้ย จึงขอความกรุณาผูถ้ือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุม
ให้อยู่ในเวลาที่ก าหนด 
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นอกจากน้ี ผูด้  าเนินการประชุมฯ ไดแ้นะน ากรรมการ ผูบ้ริหาร และท่ีปรึกษาของบริษทัฯ ท่ีเขา้ร่วมประชุม 

จากนั้น ประธานฯ ไดก้ล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้ผูด้  าเนินการประชุมฯ ด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระดงัต่อไปน้ี 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2562 ประชุมเม่ือวันอังคารที่ 15 มกราคม 
2562 

ผูด้  าเนินการประชุมฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า บริษทัฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ือหุ้นครั้ งท่ี 
1/2562 ดังกล่าวและได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) 
ตามที่กฎหมายก าหนดเรียบร้อยแลว้ รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 ของหนงัสือเชิญประชุม 

ในการน้ี คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ือหุ้นครั้ งท่ี 1/2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที่ 15 
มกราคม 2562 ได้มีการบันทึกไวอ้ย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู ้ถือหุ้นรับรองรายงานการ
ประชุมดงักล่าว 

ผูด้  าเนินการประชุมฯ สอบถามที่ประชุมว่า  ผู ้ถือหุ้นรายใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเร่ือง
ดงักล่าวหรือไม่ ซ่ึงไม่มีผูถ้ือหุ้นมีขอ้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

ผูด้  าเนินการประชุมฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู ้ถือหุ้นลงมติในวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุม
วิสามญัผูถ้ือหุ้นครั้ งท่ี 1/2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2562 

มติที่ประชุม:  ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้นครั้ งท่ี 1/2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 15 
มกราคม 2562 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 3,308,366,084 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
รวม 3,308,366,084 100.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 

หมายเหต ุ 1)  มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 2)  ในวาระน้ีมีผูถ้ือหุ้นและผูร้ับมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากตอนเร่ิมเปิดประชุม
จ านวน 198,564,800 หุ้น คิดเป็น 198,564,800 เสียง ท าให้ในวาระน้ีมีจ านวนเสียงของ
ผูถ้ือหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและผูร้ับมอบฉันทะทั้งหมด 3,308,366,084 เสียง 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 
2561 

ผูด้  าเนินการประชุมฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า บริษทัฯ ไดส้รุปผลการด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญั
ท่ีเกิดข้ึนในรอบปี 2561 ไวใ้นรายงานประจ าปี 2561 แลว้ รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 ของหนงัสือเชิญประชุม 
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ผู ้ด าเนินการประชุมฯ เรียนเชิญนายวิชญ์ สุวรรณศรี เป็นผู ้สรุปรายงานส าคัญของรายงานผลการ
ด าเนินงานของปี 2561 ต่อที่ประชุม 

นายวิชญ ์สุวรรณศรี รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหารดา้นบญัชีและการเงิน ช้ีแจงต่อท่ีประชุมดงัน้ี 

• ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษทัฯ มีรายไดห้ลกัๆ จาก 2 ส่วน ส่วนที่ 1 คือ รายไดแ้ละต้นทุนจากการ
ขายไฟฟ้าของบริษทัฯ และของบริษทัย่อย ไดแ้ก่ บริษทั พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จ ากดั ซ่ึง
เป็นบริษัทย่อยของบริษัท อันดามัน เพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิต้ี จ  ากัด ซ่ึงเป็นไฟฟ้าท่ีผลิตจาก
พลงังานแสงอาทิตย ์จ านวน 2 โครงการ ประกอบด้วยโครงการที่สหกรณ์เกษตรกะทูน ขนาด 
1.2 เมกะวตัต์ และโครงการที่วิเชียรบุรี ขนาด 1.75 เมกะวตัต์ โดยมีรายได้และต้นทุนการขาย
ไฟฟ้าจ านวน 0.47 ล้านบาท และ 2.68 ล้านบาทตามล าดับ ทั้งน้ี สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย ์2 โครงการข้างต้นเพิ่งมีการรับรู้รายไดใ้นปลายเดือนธันวาคม 2561 ดังนั้น รายได้ท่ี
บริษทัฯ ได้รับจากโครงการทั้งสองจึงยงัมิใช่รายได้ทั้งหมด และส่วนท่ี 2 คือ รายได้อื่นๆ ซ่ึง
รวมถึงก าไรจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์จ านวน 42.21 ลา้นบาท 

• ในปี 2561 บริษทัฯ ไม่มีรายได้จากการขายอาคารชุดและต้นทุนจากการขายอาคารชุด และไม่มี
รายได้จากการพัฒนาซอฟแวร์และต้นทุนการพัฒนาซอฟแวร์ของบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท 
อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด แต่อย่างใด ทั้งน้ี  เน่ืองจากบริษัทฯ ได้ขายเงินลงทุนในบริษัท 
อินฟอร์เมติกซ์ พลสั จ ากัด ไปทั้งจ านวน ในปลายปี 2561 จึงไม่มีการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
ดงักล่าว  

• บริษทัฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2561 จ านวน 103.99 ล้านบาท ซ่ึงลดลง 93.94 
ล้านบาท หรือ 47.46% เม่ือเทียบกับปี 2560 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและ
ผูบ้ริหารจ านวน 47.63 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 11.98 ล้านบาท ค่าที่ปรึกษา 7.75 
ลา้นบาท ค่าเช่าพื้นท่ี 7.37 ลา้นบาท  

• รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายขา้งต้น ท าให้บริษทัฯ มีผลขาดทุนขั้นต้น 2.21 ล้านบาท โดยที่หลงัจากหัก
ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ บริษทัฯ จะมีผลขาดทุนสุทธิ
เท่ากบั 173.68 ล้านบาท ซ่ึงขาดทุนลดลง 5.03% เม่ือเทียบกบัปี 2560 ทั้งน้ี ผลขาดทุนส่วนใหญ่
เป็นการขาดทุนจากการด าเนินงานที่ได้ยกเลิกไป กล่าวคือการขายบริษทั อินฟอร์เมติกซ์ พลสั 
จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัซอฟแวร์ออกไป เป็นเงินจ านวน 106.7 ลา้นบาท 

ผูด้  าเนินการประชุมฯ สอบถามที่ประชุมว่า ผู ้ถือหุ้นรายใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเร่ือง
ดงักล่าวหรือไม่ ซ่ึงผูถ้ือหุ้นมีขอ้คิดเห็นและขอ้ซักถาม ดงัน้ี 

นางรุ่งศรี เจียรนยัขจร อาสาพิทักษ์สิทธิผูถ้ือหุ้น สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ขอให้ผูบ้ริหารอธิบายถึงความ
คืบหน้าและแผนการด าเนินงานของบริษทัฯ ส าหรับโครงการการลงทุนในกิจการ
พลงังานที่ประเทศเมียนมาร์ ซ่ึงเป็นการลงทุนในพลงังานก๊าซธรรมชาติ ก าลงัการผลิต 
200 เมกะวตัต์ และโครงการน ้ าประปาในประเทศลาว ซ่ึงมีมูลค่าการลงทุน 81 ล้าน
บาท 

นายอุปกิต ปาจรียางกูร ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขออนุญาตที่ประชุมในการตอบ
ค าถามน้ีในวาระสุดทา้ย  
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เม่ือไม่มีผูถ้ือหุ้นมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผูด้  าเนินการประชุมฯ จึงช้ีแจงว่า เน่ืองจาก
วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

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

ผูด้  าเนินการประชุมฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดท างบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และได้จัดให้ผูส้อบบัญชีรับ
อนุญาตท าการตรวจสอบ รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
เรียบร้อยแลว้ 

ทั้งน้ี เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) 
และข้อบังคบัของบริษทัฯ ซ่ึงก าหนดให้บริษทัฯ จะต้องจดัทางบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบัญชีเพื่อ
เสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมติัในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นทุกปี จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบ
แสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2561 รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 ของหนงัสือเชิญประชุม 

ผูด้  าเนินการประชุมฯ สอบถามว่ามีผู ้ถือหุ้นหรือผูเ้ข้าร่วมประชุมท่านใดมีค าถามหรือจะแสดงความ
คิดเห็นหรือไม่ ซ่ึงไม่มีผูถ้ือหุ้นมีขอ้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

ผูด้  าเนินการประชุมฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นลงมติในวาระพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและ
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัส าหรับ
รอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 3,308,366,184 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
รวม 3,308,366,084 100.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 

หมายเหต ุ 1)  มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 2)  ในวาระน้ีมีผู ้ถือหุ้นและผู ้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากวาระก่อนหน้า 
จ านวน 100 หุ้น คิดเป็น 100 เสียง ท าให้ในวาระน้ีมีจ านวนเสียงของผูถ้ือหุ้นท่ีเขา้ร่วม
ประชุมและผูร้ับมอบฉันทะทั้งหมด 3,308,366,184 เสียง 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2561 เป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2561 

ผูด้  าเนินการประชุมฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจากการท่ีผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯ มีผลการด าเนินงานขาดทุนสุทธิ จ านวน 300.74 ล้านบาท และมี
ขาดทุนสะสมยงัไม่จัดสรร ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 จ านวน 980.97 ล้านบาท ซ่ึงตามพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคบัของบริษทัฯ นั้น ห้ามไม่ให้บริษทัฯ จ่ายปันผลหากบริษทัฯ มีผล
ประกอบการขาดทุน และให้บริษทัฯ จดัสรรทุนส ารองจากเงินก าไรเท่านั้น ดงันั้น เพื่อให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายและข้อบงัคบั
ของบริษทัฯ ก าหนด จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการ
จ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2561  

ผูด้  าเนินการประชุมฯ สอบถามว่า มีท่านผูถ้ือหุ้นหรือผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่านใดมีค าถามหรือจะแสดงความ
คิดเห็นหรือไม่ ซ่ึงไม่มีผูถ้ือหุ้นมีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซักถาม 

ผูด้  าเนินการประชุมฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นลงมติในวาระพิจารณาอนุมติังดจดัสรรเงินก าไรส าหรับ
ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2561 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน
ของบริษทัฯ ประจ าปี 2561 

มติที่ประชุม:  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดจัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2561 
เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2561 
ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 3,308,390,284 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
รวม 3,308,390,284 100.0000 
งดออกเสียง 21,000 - 
บตัรเสีย 0 - 

หมายเหต ุ 1)  มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 2)  ในวาระน้ีมีผู ้ถือหุ้นและผู ้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากวาระก่อนหน้า 
จ านวน 45,100 หุ้น คิดเป็น 45,100 เสียง ท าให้ในวาระน้ีมีจ านวนเสียงของผูถ้ือหุ้นท่ี
เขา้ร่วมประชุมและผูร้ับมอบฉันทะทั้งหมด 3,308,411,284 เสียง 

วาระที่ 5 พิ จ ารณ าอ นุ มั ติ เลื อ ก ต้ั ง ก ร รม ก ารแ ท น ก ร รม ก ารที่ ต้ อ ง อ อ ก จ าก ต า แ ห น่ ง ต าม ว าร ะ  
ประจ าปี 2562 และแต่งต้ังกรรมการใหม่ 

ผูด้  าเนินการประชุมฯ ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้จ านวนหุ้นและจ านวนเสียงท่ีลงคะแนนตรงกนั ในวาระ
น้ี บริษทัฯ จะขอหยุดการรับลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมประชุมเป็นการชัว่คราวจนกว่าการด าเนินการประชุมในวาระน้ีจะเสร็จส้ิน 
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เพื่อการนับฐานคะแนนเสียงที่ชัดเจนและถูกตอ้ง และเพื่อให้การประชุมในวาระน้ีเป็นไปอย่างโปร่งใสและผูถ้ือหุ้นสามารถ
จะลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระ ผูด้  าเนินการประชุมฯ เชิญกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2562 ได้แก่ 
นายอุปกิต ปาจรียางกูร และนายกวิน เฉลิมโรจน์ ออกจากห้องประชุม 

 ผูด้  าเนินการประชุมฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมต่อไปว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคบัของบริษทัฯ ก าหนดให้ในการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นกรรมการ
จ านวนหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมดจะตอ้งออกจากต าแหน่งเป็นอตัรา โดยในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 
2562 กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระมีจ านวน 2 ท่าน ไดแ้ก่ 

ล าดับ รายช่ือกรรมการที่ออกจาก

ต าแหน่งตามวาระ 
ต าแหน่ง จ านวนคร้ังที่เข้าร่วม

ประชุมคณะกรรมการ
ในปี 2561 

จ านวนปีที่ด ารง

ต าแหน่งกรรมการ
ของบริษัทฯ 

1. นายอุปกิต ปาจรียางกูร  ประธานกรรมการ 10/12 ครั้ ง 4 ปี 

2. นายกวิน เฉลิมโรจน์ กรรมการ 12/12 ครั้ ง 6 ปี 

นอกจากน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการมีมติให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2562 เพื่อพิจารณา
แต่งตั้งกรรมการใหม่จ านวน 2 ท่าน ดงัมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

1) นายสมชาย คล่องประมง  กรรมการ 
2) นายเทวรักษ ์โรจนพฤกษ ์  กรรมการ 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน และ
บุคคลท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2562 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่จ านวน 2 ท่าน รวมเป็น 4 
ท่าน ซ่ึงมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุม แล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผูมี้ความรู้
ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ และมีคุณสมบัติและไม่มี
ลกัษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศท่ีเกี่ยวขอ้ง 

ทั้งน้ี ภายหลงัจากท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นอนุมติัการแต่งตั้งดงักล่าว บริษทัฯ จะมีกรรมการรวมทั้งส้ิน 7 ท่าน ดัง
มีรายนามดงัต่อไปน้ี 

1) นายอุปกิต ปาจรียางกูร  ประธานกรรมการ 
2) นายกวิน เฉลิมโรจน์   กรรมการ 
3) นายสมชาย คล่องประมง   กรรมการ 
4) นายเทวรักษ ์โรจนพฤกษ ์  กรรมการ 
5) นายรัฐศรัณย ์มูลสาร  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
6) นายติรวฒัน์ สุจริตกุล  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
7) นายจอห์น เอ็ดเวอร์ด แม็คคอช กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
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นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นสามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับคดัเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า
ไดใ้นระหว่างวนัที่ 20 ธันวาคม 2561 ถึงวนัที่ 31 มกราคม 2562 แต่ไม่มีผูถ้ือหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลอื่นใดเขา้รับคดัเลือกเป็น
กรรมการเพิ่มเติม 

ในการน้ี คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งบุคคลดงัต่อไปน้ีท่ี
ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

1) นายอุปกิต ปาจรียางกูร  ประธานกรรมการ 
2) นายกวิน เฉลิมโรจน์  กรรมการ 

และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจ านวน 2 ท่าน ดงัมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

1) นายสมชาย คล่องประมง  กรรมการ 
2) นายเทวรักษ ์โรจนพฤกษ ์  กรรมการ 

ผูด้  าเนินการประชุมฯ สอบถามว่า มีท่านผูถ้ือหุ้นหรือผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่านใดมีค าถามหรือจะแสดงความ
คิดเห็นหรือไม่ ซ่ึงไม่มีผูถ้ือหุ้นมีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซักถาม 

ผูด้  าเนินการประชุมฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็น
รายบุคคล 

มติที่ประชุม:  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมัติการเลือกตั้งนายอุปกิต ปาจรียางกูร และนายกวิน เฉลิมโรจน์ ให้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง และแต่งตั้งนายสมชาย คล่องประมง และนายเทวรักษ์ โรจ
นพฤกษ ์เป็นกรรมการบริษทัเพิ่มเติม ตามท่ีเสนอ ตามรายละเอียดต่อไปน้ี 

1) อนุมติัการเลือกตั้งนายอุปกิต ปาจรียางกูร เป็นกรรมการบริษทัดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 3,308,390,284 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
รวม 3,308,390,284 100.0000 
งดออกเสียง 21,000 - 
บตัรเสีย 0 - 

2) อนุมติัการเลือกตั้งนายกวิน เฉลิมโรจน์ เป็นกรรมการบริษทัดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 3,308,390,284 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
รวม 3,308,390,284 100.0000 
งดออกเสียง 21,000 - 
บตัรเสีย 0 - 
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3) อนุมติัการเลือกตั้งนายสมชาย คล่องประมง เป็นกรรมการบริษทั ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 3,308,390,284 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
รวม 3,308,390,284 100.0000 
งดออกเสียง 21,000 - 
บตัรเสีย 0 - 
   

4) อนุมติัการเลือกตั้งนายเทวรักษ ์โรจนพฤกษ ์เป็นกรรมการบริษทั ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 3,308,390,284 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
รวม 3,308,390,284 100.0000 
งดออกเสียง 21,000 - 
บตัรเสีย 0 - 

หมายเหต ุ 1)  มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 2)  ในวาระน้ีไม่มีผูถ้ือหุ้นและผูร้ับมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากวาระก่อนหน้า 

หลงัจากการออกเสียงลงคะแนน ผูด้  าเนินการประชุมฯ จึงเชิญนายอุปกิต ปาจรียางกูร และนายกวิน เฉลิม
โรจน์ กลบัเขา้ห้องประชุม 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 

ผูด้  าเนินการประชุมฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแก้ไขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิไดร้ับค่าตอบแทนในรูปของเงิน
รางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามข้อบังคบัหรือตามท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นจะ
อนุมติั ซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางหลกัเกณฑ์ และจะก าหนดเป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะ
มีการเปลี่ยนแปลงก็ได ้และนอกจากนั้นให้ไดร้ับเบ้ียเลี้ยงและสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษทัฯ  

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 โดยพิจารณาจากขนาด
ธุรกิจ และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยจากการพิจารณาคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู ้
ถือหุ้นพิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 โดยมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
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 ปี 2562 (ปีที่เสนอ) ปี 2561  

ค่าเบี้ยประชุม ประธานฯ กรรมการฯ ประธานฯ กรรมการฯ 

1. คณะกรรมการบริษทั 20,000 บาท/คน/
ครั้ ง 

15,000 บาท/คน/
ครั้ ง 

20,000 บาท/
คน/ครั้ ง 

15,000 บาท/
คน/ครั้ ง 

2. ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ตรวจสอบ 

20,000 บาท/คน/
ครั้ ง 

15,000 บาท/คน/
ครั้ ง 

20,000 บาท/
คน/ครั้ ง 

15,000 บาท/
คน/ครั้ ง 

3. คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน 

20,000 บาท/คน/
ครั้ ง 

15,000 บาท/คน/
ครั้ ง 

20,000 บาท/
คน/ครั้ ง 

15,000 บาท/
คน/ครั้ ง 

4. คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

20,000 บาท/คน/
ครั้ ง 

15,000 บาท/คน/
ครั้ ง 

20,000 บาท/
คน/ครั้ ง 

15,000 บาท/
คน/ครั้ ง 

ในการน้ี คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2562 ดงัรายละเอียดขา้งตน้ 

ผูด้  าเนินการประชุมฯ สอบถามว่า  มีผู ้ถือหุ้นหรือผู ้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีค าถามหรือจะแสดงความ
คิดเห็นหรือไม่ ซ่ึงไม่มีผูถ้ือหุ้นมีขอ้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

ผูด้  าเนินการประชุมฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู ้ถือหุ้นลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ ประจ าปี 2562 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนน
เสียงดงัน้ี 

มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 3,308,412,784 99.9994 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 21,000 0.0006 
รวม 3,308,412,784 100.0000 
บตัรเสีย 0 - 

หมายเหต ุ 1)  มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุม 

 2)  ในวาระน้ีมีผู ้ถือหุ้นและผู ้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากวาระก่อนหน้า 
จ านวน 22,500 หุ้น คิดเป็น 22,500 เสียง ทาให้ในวาระน้ีมีจ านวนเสียงของผูถ้ือหุ้นท่ี
เขา้ร่วมประชุมและผูร้ับมอบฉันทะทั้งหมด 3,308,433,784 เสียง 
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2562 

ผูด้  าเนินการประชุมฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษทัฯ ท่ีก าหนดให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น
แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ ทุกรอบปีบญัชี 

คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี
จากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบัญชี ประจ าปี 2562 โดยก าหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคน
หน่ึงไดแ้ก่  

1) นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 หรือ  
2) นายไพบูล ตนักุล   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 หรือ  
3) นายพิสิฐ ทางธนกุล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 4095  

เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ 

และในกรณีที่ผูส้อบบัญชีดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติัหน้าที่ได ้ให้บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอ
เอส จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอื่นของส านกังานท าหน้าที่ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั
ฯ แทนผูส้อบบญัชีดังกล่าวได้ ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้นไดท้ าหน้าท่ีในการสอบบญัชีของบริษทัฯ มาแลว้เป็น
เวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2559 และผู ้สอบบัญชีซ่ึงมีรายช่ือดังกล่าวเป็นบุคคลท่ีไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ 
ผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เกี่ยวขอ้งกับบุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด ดงันั้น จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ อย่างไรก็ดี ผูส้อบบัญชีทั้ง 3 ท่านดงักล่าวจะท าหน้าท่ีในการตรวจสอบบญัชีของบริษทั
ย่อยของบริษทัฯ ดว้ย 

นอกจากน้ี เห็นควรน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชี 
ประจ าปี 2562 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

รายละเอียดค่าตอบแทน ปี 2562 (ปีที่เสนอ) ปี 2561 

ค่าสอบบญัชีส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 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 

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

ทั้งน้ี ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Services) และการแต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และการก าหนดค่าสอบบญัชีขา้งตน้ไดผ้่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

ในการน้ี คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู ้สอบบัญชีจาก 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากดั ไดแ้ก่ นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล หรือ นายไพบูล ตนักูล หรือ นาย
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พิสิฐ ทางธนกุล เป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2562 และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
2,460,000 บาท 

ผูด้  าเนินการประชุมฯ สอบถามว่า  มีผู ้ถือหุ้นหรือผู ้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีค าถามหรือจะแสดงความ
คิดเห็นหรือไม่ ซ่ึงไม่มีผูถ้ือหุ้นมีขอ้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

ผูด้  าเนินการประชุมฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผูส้อบบัญชี 
และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2562 

มติที่ประชุม: ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผูส้อบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2562 ตามท่ี
เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 3,308,422,784 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
รวม 3,308,422,784 100.0000 
งดออกเสียง 21,000 - 
บตัรเสีย 0 - 

หมายเหต ุ 1)  มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 2)  ในวาระน้ีมีผู ้ถือหุ้นและผู ้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากวาระก่อนหน้า 
จ านวน 10,000 หุ้น คิดเป็น 10,000 เสียง ท าให้ในวาระน้ีมีจานวนเสียงของผูถ้ือหุ้นท่ี
เขา้ร่วมประชุมและผูร้ับมอบฉันทะทั้งหมด 3,308,443,784 เสียง 

วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ 

ผูด้  าเนินการประชุมฯ สอบถามท่ีประชุมว่า ผูถ้ือหุ้นรายใดมีขอ้คิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซ่ึง
ผูถ้ือหุ้นมีขอ้คิดเห็นและขอ้ซักถาม ดงัน้ี 

นายอุปกิต ปาจรียางกูร  ประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าที่บริหาร ไดใ้ห้ขอ้มูลเกี่ยวกบัตามที่ผูถ้ือหุ้นได้
สอบถามความคืบหน้าและแผนการด าเนินงานของบริษทัฯ ส าหรับโครงการการลงทุน
ในกิจการพลงังานท่ีประเทศเมียนมาร์ และโครงการน ้าประปาในประเทศลาว รวมถึง
ให้ขอ้มูลเพิ่มเติม ดงัน้ี 

 ในปีท่ีผ่านมาการด าเนินการของบริษทัฯ ค่อยๆ ดีข้ึนตามล าดับโดยส่ิงท่ีบริษทัฯ ให้
ความเร่งด่วน คือการตดัค่าใชจ้่ายท่ีไม่จ าเป็นออกทั้งหมด โดยบริษทัฯ สามารถจัดการ
ให้ประหยดัไปเกือบคร่ึงหน่ึง และการน าโครงการที่รับรู้รายได้มาให้เร็วที่สุดด้วย
การศึกษาการไตร่ตรองเป็นอย่างดี ในปัจจุบันมี 3 โครงการแล้วที่รับรู้รายได้ ส่วน
โครงการน ้ าประปาท่ีถามถึงนั้น ตามแผนงานเดิมคือหลงัสงกรานต์ บริษทัฯ จะได้ลง
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นามในสัญญาซ้ือขายหุ้น (Share Purchase Agreement) อย่างไรก็ ดี  สัญญาฉบับ
ดงักล่าวฝ่ายกฎหมายก าลงัพิจารณาอยู่จึงยงัไม่ไดล้งนามตามแผนงานขา้งตน้  

 ส าหรับรายละเอียดของโครงการผลิตน ้ าประปานั้น เป็นโครงการท่ีประเทศลาว ซ่ึง
บริษทัฯ ไดส้ัมปทานเป็นระยะเวลา 50 ปี โดยปี 1 ถึงปีท่ี 7 บริษทัฯ จะผลิตน ้ าประปา
ในปริมาณ 24,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั และหลงัจากนั้นเพิ่มเป็น 48,000 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวนั สถานะปัจจุบนัของโครงการคือใกลจ้ะ COD แลว้  

 นอกจากโครงการน ้ าประปาดังกล่าว อีกโครงการท่ีบริษัทฯ ก าลังศึกษาอยู่ก็คือ 
โครงการกังหันลมที่ประเทศเวียดนาม ซ่ึงเป็นโครงการที่คาดว่าจะ COD ในเดือน
ธันวาคม 2562 

 ส าหรับโครงการในประเทศพม่านั้นยงัคงมีความล่าชา้ และอยู่ในระหว่างการเจรจาต่อ
อายุสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement: PPA) กบัทางรัฐบาลพม่า แต่ส่ิง
หน่ึงทีเ่ป็นข่าวดีก็คือทางรัฐบาลพม่าได้เปิดประมูลการท าสายส่งแลว้จึงเป็นท่ีมัน่ใจได้
ว่าโครงการน้ีจะด าเนินการไปได้อย่างแน่นอน และในปลายเดือนเมษายน 2562 
ทีมงานของบริษทัฯ จะไปพบ ปตท.สผ. ที่เมืองย่างกุ้งเพื่อท า Schedule ของการจ่าย
ก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงเป็นหัวใจส าคญัในการท าโรงงานผลิตไฟฟ้าจากกงัหันก๊าซธรรมชาติ 
(Gas Turbine Power Plant) 

ส่วนในเร่ืองธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้น บริษัทฯ ได้ด าเนินการเพื่อทยอยขายท่ีดินท่ี
ตั้งอยู่แถวเขาใหญ่ทีละแปลง และพยายามขายโครงการคอนโดโดยขายเป็นบล็อค ใน
ส่วนของท่ีดินท่ีจงัหวดัพงังานั้น ไดมี้ผูส้นใจมาร่วมลงทุนกบับริษทัฯ  

นายวีระศกัดิ์  สาครอรุณ ผูถ้ือหุ้นมารายย่อยมาดว้ยตนเอง สอบถามเกี่ยวกบัมูลค่าและสถานท่ีตั้งของโครงการท่ี
เวียดนาม รวมถึงแหล่งเงินทุนส าหรับโครงการดงักล่าว 

นายอุปกิต ปาจรียางกูร  ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ช้ีแจงว่าโครงการที่เวียดนามอยู่ที่
เมืองฟู่ กั๊ก ทางตอนใต้ของเมืองดานังประมาณ 300 กิโลเมตร เป็นโครงการขนาด 20 
เมกะวตัต์ ซ่ึงบริษทัฯ ได้เข้าร่วมลงทุนกบัทางเวียดนาม โดยบริษทัฯ จะเป็นผูถ้ือหุ้น
กลุ่มน้อย(Minority Shareholder) เงินลงทุนที่บริษทัฯ ลงทุนในโครงการที่เวียดนามน้ี
จะเป็นเงินจ านวนประมาณ 2 ล้านเหรียญ โดยมีเงินกู้ที่ได้รับจากสถาบันการเงินที่
ประเทศเวียดนาม 

เม่ือไม่มีค าถามใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถ้ือหุ้นทุกท่านท่ีสละเวลาเขา้ร่วมประชุมและปิด
การประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2562 และปิดประชุมเวลา 11.00 น. 

 
ลงช่ือ …………………...…..................… ประธานที่ประชุม 
 (นายอุปกิต ปาจรียางกูร)  
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ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4. 

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกต้ังเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

ช่ือ : นายติรวัฒน์  สุจริตกุล 

ต าแหน่งที่จะเสนอแต่งต้ัง : กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ/  
กรรมการตรวจสอบ 

อายุ : 65 ปี 

สัญชาติ  : ไทย 

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี Politics & Government University of London  

ประวัติการอบรม  : -  ผา่นการอบรม   Director Accreditation    Program (DAP) รุ่นที ่1/2546  
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
-  ผา่นการอบรม International Trade  Center UNCTAD/GATT Geneva, Switzerland 
-  ผา่นการอบรม The Disaster Management   Center University of Wisconsin   Madison USA 

ประวัติการท างานและ
ประสบการณ์ 

: ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 
 
2562 – ปัจจุบนั 
 
2547- ปัจจุบนั 
 
 
2557 – 2562 
 
2557 – 2561 
 
2528 - 2547 
 
2518 - 2528 
 

- กรรมการ 
  มูลนิธิพฒันาเคร่ืองมือแพทยไ์ทยในพระบรมราชูปถมัภ์ 
- กรรมการบริหาร 
  มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภาการชาดไทย 
- ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 
  บริษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 
- ที่ปรึกษา   
  กองราชเลขานุการในพระองคส์มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้  
  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาฯ 
  บริษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 
- ประธานกรรมการ 
  บริษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 
- กองราชเลขานุการในพระองคส์มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้  
  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
- ผูบ้ริหาร  
  ส านกังานขา้หลวงใหญ่ผูล้ี้ภยัองคก์ารสหประชาชาติแห่งกรุงเจนิวา 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ % : • ของตนเอง: ร้อยละ 0.000 

• ของคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ: ร้อยละ 0.000 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบริษัทฯ 

: 5 ปี ( ไดร้ับการแต่งตั้งปี 2557 )  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

: - ไม่มี -  
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การด ารงต าแหน่งในบริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน (ปัจจุบัน) 

: - ไม่มี -  

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นที่
ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

: - ไม่มี -  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทาง
ธุรกิจกับบริษัทฯ 

: - ไม่มี - 

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา : 10 / 10 ครั้ ง 
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ช่ือ : นายรัฐศรัณย์ มูลสาร    

ต าแหน่งที่จะเสนอแต่งต้ัง : กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

อายุ : 34  ปี 

สัญชาติ  : ไทย 

ประวัติการศึกษา : - ปริญญาโท Master of Arts with Merit - in International Business,  
   University of Green London, England 
- ปริญญาตรี Bachelor of Science – In Agro-Industrial Biotechnology  
   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ประวัติการอบรม  : - 

ประวัติการท างานและ
ประสบการณ์ 

: 2561 – ปัจจุบนั 
 
2557 – ปัจจุบนั 
 
2555 – 2557 
 
2555 
 
2554 
 
2551 - 2553 

- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  บริษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั(มหาชน) 
- Vice President 
   AIF Group – Vientiane, Laos 
- International Sales and Marketing Manager 
   YLG Bullion International Co., Ltd – Bangkok, Thailand 
- Relationship Manager 
   United Overseas Bank – Bangkok, Thailand 
- Assistant Store Manager 
   Hatvile Limited – Richmond, England 
- Senior Educational Sales / Educational Sales 
   / Guest Relation officer 
   Boston Bright English Institute – Bangkok, Thailand 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ % : • ของตนเอง: ร้อยละ 0.000 

• ของคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ: ร้อยละ 0.000 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบริษัทฯ 

: 2 ปี ( ไดร้ับการแต่งตั้งปี 2561 )  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

: - ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน (ปัจจุบัน) 

: - ไม่มี - 
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การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นที่
ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

: - Vice President 
   AIF Group – Vientiane, Laos 
- International Sales and Marketing Manager 
   YLG Bullion International Co., Ltd – Bangkok, Thailand 
- Relationship Manager 
   United Overseas Bank – Bangkok, Thailand 
- Assistant Store Manager 
   Hatvile Limited – Richmond, England 
- Senior Educational Sales / Educational Sales 
   / Guest Relation officer 
   Boston Bright English Institute – Bangkok, Thailand 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทาง
ธุรกิจกับบริษัทฯ 

: 
 

 

 

- ไม่มี -  

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา : 8 / 10 ครั้ ง  
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ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่  5. 

ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 13. ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการโดยใชเ้สียงขา้งมากตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการดงัต่อไปน้ี  

(1) ผูถ้ือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุ้นต่อเสียงหน่ึง 

(2) ให้ผูถ้ือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป  

(3) บุคคลซ่ึงไดร้ับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ี

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้ งนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในล าดับถดัลงมามีคะแนนเสียง

เท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้ งนั้นให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด  

ขอ้ 14. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครั้ ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการในขณะนั้น 

ถา้จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ไดก้็ให้ออกโดยจ านวนใกลท้ี่สุดกบัส่วน 1 ใน 3 

 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนเป็นบริษทันั้นให้ใชว้ิธีจบัสลากกันว่า

ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการท่ี

ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้

ขอ้ 15. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวัล เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์

ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามขอ้บงัคบัหรือตามที่ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นจะอนุมติั ซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือ

วางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และ

นอกจากนั้นให้ไดร้ับเบ้ียเลี้ยงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทั 

 ความในวรรคหน่ึงไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจา้งของบริษทั ซ่ึงไดร้ับเลือกตั้งเป็นกรรมการใน

อนัที่จะไดร้ับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั 

ขอ้ 26. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัตั้งแต่วนัส้ินสุดของ

รอบปีบญัชีของบริษทั 

 การประชุมผูถ้ือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ือ

หุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นควร  

 ผูถ้ือหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายได้ทั้งหมด จะ

เข้าช่ือกนัท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ือง

และเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนังสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการต้องจัดให้มี

การประชุมผูถ้ือหุ้นภายใน 45 วนันบัแต่วนัที่ไดร้ับหนงัสือจากผูถ้ือหุ้น 

 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคท่ี 3 ผูถ้ือหุ้นทั้งหลายซ่ึงเข้าช่ือกัน

หรือผูถ้ือหุ้นคนอื่นๆ รวมกนัไดจ้  านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายใน 45 วนันบัแต่วนัครบ 
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 ก าหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผูถ้ือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดย

บริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นที่เกิดจากการจดัให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ือหุ้นตามวรรคท่ี 4 ครั้ งใด จ านวนผูถ้ือหุ้นซ่ึง

มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไวใ้นข้อ 29 ผูถ้ือหุ้นตามวรรคที่ 4 ตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้

ค่าใชจ้่ายที่เกิดจากการจดัให้มีการประชุมในครั้ งนั้นให้แก่บริษทั 

ขอ้ 27. ในการเรียกประชุมผูถ้ือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนดัประชุม ระบุสถานที่ วนัเวลา ระเบียบวาระการ

ประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดพอสมควร โดยระบุว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ 

เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าว และจัดส่งให้ผูถ้ือหุ้นและนาย

ทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกนั 3 วนั 

ก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 3 วนั  

ในการประชุมผูถ้ือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านักงานใหญ่ของบริษทั หรือจังหวดัอื่นทั่ว

ราชอาณาจกัร  

ขอ้ 28. ในการประชุมผูถ้ือหุ้น ผูถ้ือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเขา้ประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได ้  

 การมอบฉันทะจะตอ้งท าเป็นหนงัสือ ลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะและท าตามแบบที่นายทะเบียนบริษทัมหาชนจ ากัด

ก าหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดงัต่อไปน้ี 

  (ก) จ านวนหุ้นซ่ึงผูม้อบฉันทะนั้นถืออยู่  

  (ข) ช่ือผูร้ับมอบฉันทะ 

  (ค)  ครั้ งท่ีของการประชุมท่ีมอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมอบแก่ประธาน

กรรมการหรือบุคคลซ่ึงประธานกรรมการก าหนดไว ้ก่อนผูร้ับมอบฉันทะเขา้ประชุม  

ขอ้ 29. ในการประชุมผูถ้ือหุ้น ต้องมีผูถ้ือหุ้นและผูร้ับมอบฉันทะจากผูถ้ือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และตอ้ง

มีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือมีผูถ้ือหุ้นและผูร้ับมอบฉันทะจากผู ้

ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผูถ้ือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ

จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถ้ือหุ้นครั้ งใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จ านวนผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาเข้าร่วม

ประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามที่ก าหนดได ้หากว่าการประชุมผูถ้ือหุ้นไดเ้รียกนัดเพราะผูถ้ือหุ้นร้องขอ การประชุม

เป็นอนัระงับไป ถา้การประชุมผูถ้ือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้

ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถ้ือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครั้ งหลงัน้ีไม่บังคบัว่าจะต้อง

ครบองคป์ระชุม  

 ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระที่ก าหนดไวใ้นหนังสือนดัประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเร่ืองที่ผู ้

ถือหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดเสนอในท่ีประชุมพิจารณา

เร่ืองท่ียงัพิจารณาไม่เสร็จ และจ าเป็นตอ้งเลื่อนการพิจารณา ให้ท่ีประชุมก าหนดสถานที่ วนั และเวลาที่จะประชุม  
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 ครั้ งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชุมระบุสถานที่ วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผูถ้ือ

หุ้นไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนการประชุม ทั้งน้ี ให้โฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนังสือพิมพไ์ม่น้อยกว่าสามวนั

ก่อนวนัประชุมดว้ย  

 ในการประชุมผูถ้ือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานท่ีประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธาน

กรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธาน

กรรมการไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ ก็ให้ท่ีประชุมเลือกตั้งผูถ้ือหุ้นคนหน่ึงซ่ึงได้เข้าร่วมประชุมเป็น

ประธาน 

ขอ้ 30. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง และมติของที่ประชุมผูถ้ือหุ้นนั้นให้ประกอบดว้ยคะแนน

เสียงดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน

เสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด  

(2) ในกรณีดังต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้น ซ่ึงมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

  (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมด หรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บุคคลอื่น  

  (ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอื่นหรือบริษทั เอกชนมาเป็นของบริษทั  

(ค)  การท าแก้ไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั 

การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี

วตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

  (ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบั 

  (จ) การเพิ่ม หรือการลดทุนของบริษทั หรือการออกหุ้นกู ้ 

  (ฉ) การควบหรือเลิกบริษทั  

  (ช) การออกหุ้นใหม่เพื่อช าระแก่เจา้หน้ีของบริษทัตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน 

ขอ้ 31. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท า มีดงัน้ี  

 (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการด าเนินการของบริษทัในรอบปี 

  ที่ผ่านมา  

 (2) พิจารณาและอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนของรอบปีบญัชีที่ผ่านมา  

 (3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี จดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนส ารอง และการจ่ายเงินปันผล  

 (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและก าหนดค่าตอบแทน 

 (5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน 

 (6) กิจการอื่นๆ  
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ขอ้ 32. ในกรณีที่บริษทัหรือบริษทัย่อยตกลงเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการเกี่ยวกับการไดม้า หรือจ าหน่ายไปซ่ึง

สินทรัพยข์องบริษทั หรือบริษทัย่อยตามความหมายที่ก าหนดตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยที่ใช้

บงัคบักบัการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียน หรือการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทัจด

ทะเบียน แลว้แต่กรณี ให้บริษทัปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดงักล่าวก าหนดไวใ้นเร่ืองนั้นๆ ดว้ย 

ขอ้ 44. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบัญชีของบริษทัเสนอต่อท่ี

ประชุมผูถ้ือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมติั งบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนน้ี คณะกรรมการตอ้ง

จดัให้ผูส้อบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุ้น 

ขอ้ 45. คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีให้ผูถ้ือหุ้น พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสามญัประจ าปี  

(1) ส าเนางบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนที่ผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พร้อมกบัรายงานการตรวจสอบบญัชีของ

ผูส้อบบญัชี  

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการและเอกสารแสดงประกอบรายงานดงักล่าว 

ขอ้ 46. ผูส้อบบัญชีมีหน้าท่ีเข้าร่วมประชุมในการประชุมผูถ้ือหุ้นของบริษทัทุกครั้ งท่ีมีการพิจารณางบดุลและ บัญชีก าไร

ขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษทัเพื่อช้ีแจ้งการตรวจสอบบัญชีต่อผูถ้ือหุ้น ให้บริษทัจดัส่งรายงานและ

เอกสารของบริษทัที่ผูถ้ือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผูถ้ือหุ้นครั้ งนั้นแก่ผูส้อบบัญชีด้วย ผูส้อบบญัชีต้องไม่เป็น

กรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษทั 

 ให้ผูส้อบบญัชีมีอ านาจเข้าตรวจสอบสมุด บญัชี และหลกัฐานอื่นใดเกี่ยวกับรายได ้รายจ่าย ตลอดจนทรัพยสิ์นและ

หน้ีสินของบริษทัได้ในเวลาท าการของบริษทั และให้มีสิทธิที่จะเรียกให้กรรมการ พนักงาน และลูกจา้งของบริษทั

ให้ขอ้ความและค าช้ีแจงอย่างใดๆ ตามท่ีจะเป็นส าหนบัการปฏิบัติหน้าท่ีของผูส้อบบญัชี ผูส้อบบญัชีต้องท ารายงาน

ว่าด้วยงบดุลและบญัชีเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุ้นสามญัประจ าปี และตอ้งแถลงในรายงานเช่นว่านั้นดว้ยว่างบดุลได้

จดัท าข้ึนโดยถูกตอ้งและแสดงถึงกิจการท่ีแทจ้ริงและถูกตอ้งของบริษทัหรือไม่ 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่  6. 

เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

 ผูถ้ือหุ้นหรือผูร้ับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนโดยแสดงเอกสารตามที่ก าหนดด้านล่างเพื่อเขา้ร่วมการประชุมได้

ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ของวนัที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็นตน้ไป 

1 กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง 

• บัตรประจ าตัวฉบับจริงที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน หนังสือเ ดินทาง หรือใบอนุญาต 

ขบัข่ี เป็นตน้ 

2 กรณีเข้าประชุมโดยผู้รับมอบฉันทะ 

2.1 กรณีบุคคลธรรมดา 

• หนงัสือมอบฉันทะซ่ึงกรอกรายละเอียดครบถ้วนและลงนามโดยผูถ้ือหุ้นและผูร้ับมอบฉันทะ (ติดอากรแสตมป์ 

20 บาท) 

• ส าเนาบัตรประจ าตัวของผูถ้ือหุ้นที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือ

ใบอนุญาตขบัข่ี ซ่ึงลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูถ้ือหุ้น 

• บตัรประจ าตวัฉบับจริงของผูร้ับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน หนงัสือเดินทาง 

หรือใบอนุญาตขบัข่ี เป็นตน้ 

2.2 กรณีนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย 

• หนังสือมอบฉันทะซ่ึงกรอกรายละเอียดครบถ้วนและลงนามโดยผู ้มีอ านาจลงนามแทนผู ้ถือหุ้นและผู ้รับ  

มอบฉันทะ พร้อมประทบัตราส าคญั (หากมี) (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

• ส าเนาหนังสือรับรองหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนของผู ้ถือหุ้นซ่ึงออกโดยกระทรวงพาณิชย์หรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งไม่เกิน 3 เดือนก่อนวนัประชุม ซ่ึงลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ านาจลงนามแทนผู ้

ถือหุ้น พร้อมประทบัตราส าคญั (หากมี) 

• ส าเนาบัตรประจ าตัวของผูมี้อ านาจลงนามแทนผูถ้ือหุ้นที่ส่วนราชการออกให้ เช่น  บัตรประจ าตัวประชาชน  

หนงัสือเดินทาง หรือใบอนุญาตขบัข่ี ซ่ึงลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ านาจลงนามแทนผูถ้ือหุ้น 

• บตัรประจ าตวัฉบับจริงของผูร้ับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน หนงัสือเดินทาง  

หรือใบอนุญาตขบัข่ี เป็นตน้ 

2.3 กรณีนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ 

• หนังสือมอบฉันทะซ่ึงกรอกรายละเอียดครบถ้วนและลงนามโดยผูมี้อ านาจลงนามแทนผูถ้ือหุ้นและผูร้ับมอบ

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

ระบุช่ือ สถานท่ีตั้งส านักงานใหญ่ และรายช่ือและอ านาจลงนามแทนผูถ้ือหุ้น ซ่ึงผูมี้อ านาจลงนามแทนผูถ้ือหุ้น

ลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง พร้อมประทบัตราส าคญั (หากมี) 

• ส าเนาบัตรประจ าตัวของผูมี้อ านาจลงนามแทนผูถ้ือหุ้นที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน 

หนงัสือเดินทาง หรือใบอนุญาตขบัข่ี ซ่ึงลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ านาจลงนามแทนผูถ้ือหุ้น 

• บตัรประจ าตวัฉบับจริงของผูร้ับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน หนงัสือเดินทาง 

หรือใบอนุญาตขบัข่ี เป็นตน้ 

• ค าแปลภาษาองักฤษของเอกสารที่มิใช่ภาษาองักฤษซ่ึงลงนามรับรองค าแปลถูกต้องโดยผูมี้อ านาจลงนามแทนผู ้

ถือหุ้น 

ผูถ้ือหุ้นที่ประสงคจ์ะแต่งตั้งผูร้ับมอบฉันทะ สามารถแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษทัฯ เป็นผูร้ับมอบฉันทะ โดยรายละเอียด

ของกรรมการอิสระที่เป็นตวัแทนรับมอบฉันทะในการประชุม ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 9. 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่  7. 

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) 

ส าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2562 และส าเนางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยบริษทั ศูนยร์ับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด ในฐานะนายทะเบียน

หลกัทรัพยไ์ด้พฒันาระบบเพื่อให้บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ส่งเอกสารการประชุมผู ้ถือหุ้นและรายงานประจ าปี

ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผูถ้ือหุ้นสามารถเรียกดูขอ้มูลไดอ้ย่างสะดวกและรวดเร็ว 

 ผูถ้ือหุ้นสามารถดาวน์โหลดขอ้มูลผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) (ตามท่ีปรากฎในหนงัสือเชิญประชุม) ตามขั้นตอน

ต่อไปน้ี 

ส าหรับระบบ ios (ios 11 ขึน้ไป) 

1. เปิดกลอ้ง (Camera) บนมือถือ 

2. สแกน (หันกลอ้งถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code 

3. หน้าจอจะมีขอ้ความ (Notification) ข้ึนมาดา้นบน ให้กดท่ีขอ้ความนั้น เพื่อดูขอ้มูลประกอบการประชุม 

หมายเหตุ กรณีที่ไม่มีขอ้ความ (Notification) บนมือถือ ผูถ้ือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน่   

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

ส าหรับระบบ Android 

   ใชง้านผ่านแอปพลิเคชัน่ QR CODE READER หรือ Facebook 

1.  เปิดแอปพลิเคชัน่ QR CODE READER หรือ Facebook 

2. สแกน QR Code เพื่อดูขอ้มูลประกอบการประชุม 

  ใชง้านผ่านแอปพลิเคชัน่ Line 

1. เปิดแอปพลิเคชัน่ Line 

2. เลือก Add friend (เพิ่มเพื่อน) 

3. เลือก QR Code 

4. สแกน QR Code เพื่อดูขอ้มูลประกอบการประชุม 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่  8. 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A. 

 (แบบท่ัวไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายและไม่ซับซ้อน) 
(General and Simple Form) 

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

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม               หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 
ดงัน้ี 

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

  หุ้นสามญั                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 
  ordinary share               shares     and have the rights to vote equal to      votes  

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

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

 
 1. ช่ือ                                                       อาย ุ            ปี อยู่บา้นเลขท่ี           

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

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

 2. มอบฉันทะให้กรรมการคนใดคนหน่ึงของบริษทัฯ คือ 
Appoint any one of the following directors of the Company 
 นายติรวฒัน์  สุจริตกุล  Mr. Tirawat  Sucharitakul  หรือ/Or 
 นายจอห์น เอ็ดเวอร์ด แม็คคอช Mr. John Edward Mc Cosh 
(รายละเอียดประวติักรรมการปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 9. ของหนังสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือ
หุ้น ประจ าปี 2563) (Details of directors of the Company are specified in Enclosure 9 of the 
Notice of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders.) 

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

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

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

เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ในวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 
เวลา 10.00  น. ณ ห้องสาทร 1 ช้ัน 4 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขท่ี 1 ถนนสาทรใต้  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือท่ีจะพึง
เลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย  
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on 30 June 2020 at 10.00 
am. at Sathorn 1 Room, Q. House Lumpini Building, 4th floor, No. 1 South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 or such 
other date, time and place as the meeting may be held.  

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

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

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

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

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

 
หมายเหตุ/Remarks 
ผูถ้ือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น
ให้ผูร้ับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

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. 

(แบบท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนและตายตัว) 
(Form with fixed and specific details authorizing proxy) 

 
 

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

(2)  เป็นผูถ้ือหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
 Being a shareholder of United Power of Asia Public Company Limited (“Company”) 
 โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม               หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง ดงัน้ี 

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

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

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

 
 1. ช่ือ                                                     อายุ             ปี อยู่บา้นเลขท่ี           

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

หรือ/Or 
 ช่ือ                                                     อายุ             ปี อยู่บา้นเลขท่ี           

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

 2. มอบฉันทะให้กรรมการคนใดคนหน่ึงของบริษทัฯ คือ 
          Appoint any one of the following directors of the Company 

 นายติรวฒัน์  สุจริตกุล  Mr. Tirawat  Sucharitakul  หรือ/Or 
 นายจอห์น เอ็ดเวอร์ด แม็คคอช Mr. John Edward Mc Cosh 
(รายละเอียดประวติักรรมการปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 9. ของหนังสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือ
หุ้น ประจ าปี 2563) (Details of directors of the Company are specified in Enclosure 9 of the 
Notice of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders.) 

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

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

 

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

เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ในวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 
เวลา 10.00  น. ณ ห้องสาทร 1 ช้ัน 4 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขท่ี 1 ถนนสาทรใต้  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือท่ีจะพึง
เลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย  
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders  on 30 June 2020 at 10.00 
am. at Sathorn 1 Room, Q. House Lumpini Building, 4th floor, No. 1 South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 or such 
other date, time and place as the meeting may be held.  

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

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

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

 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ประชุมเมื่อในวันจันทร์ท่ี 23 เมษายน 2562 
Agenda item no. 1 To consider and certify the minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders held on Monday 23 

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

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 
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 2019 
      (ไม่มีการลงคะแนนในวาระน้ี / No casting of votes in this agenda) 
 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุด ณ 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562  
Agenda item no. 3 To consider and approve the statement of financial position and the statement of comprehensive income of the 

Company for the fiscal year ended 31 December 2019 
 ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  
 ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และ
งดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี  2562 

Agenda item no. 4 To consider and approve suspension of the allocation of the profit from the result of the operation in the year 2019 to the 
reserve fund as prescribed by law and the suspension of the dividend payment from the result of the operation in the 
year 2019 
 ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  
 ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2563  
Agenda item no. 5 To consider and approve the election of the directors to replace those who completed the term for the year 2020 

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

          Approve     Disapprove       Abstain 
 เพิ่มจ านวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 Increase of directors and election of each nominated directors 
1. ช่ือกรรมการ นายติรวฒัน์ สุจริตกุล 

      Director’s name Mr. Tirawat Sutjaritkul 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
       Approve     Disapprove       Abstain 

2.  ช่ือกรรมการ นายรัฐศรัณย ์มูลสาร 
Director’s name Mr. Rytsaran Moonsan 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
       Approve     Disapprove       Abstain 

 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 
Agenda item no. 6 To consider and approve the remuneration of the directors for the year 2020 

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

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2563 
Agenda item no. 7 To consider and approve the appointment of auditors and the audit fee for the fiscal year 2020 

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

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

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

(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่
ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุ้น 

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

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด 
ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the 
meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amend ment or 
addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all 
respects. 
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กิจการใดท่ีผูร้ับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือ
เสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as 
specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 
 

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

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

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

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

หมายเหตุ/Remarks 
1.  ผูถ้ือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูร้ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน

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

2.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้  ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 

 In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Prox y 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  

 
ในการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00  น. ณ ห้องสาทร 1 ชั้น 4 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขท่ี 1 ถนน
สาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
At the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on 30 June 2020 at 10.00 am., at Sathorn 1 Room, Q. House Lumpini Building, 4th floor, 
No. 1 South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 or such other date, time and place as the meeting may be held. 
 

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

 วาระท่ี   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

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

 วาระท่ี   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

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

 วาระท่ี   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

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

 วาระท่ี   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

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

(ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก
และดูแลหุ้นให้เท่านั้น) 

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

 
 

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

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้ับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั      
As the custodian of  

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

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม               หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 
ดงัน้ี 

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

  หุ้นสามญั                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 
 ordinary share               shares     and have the rights to vote equal to      votes  

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

  

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

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

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

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 
 
 
 
 

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

กรณีเลือกขอ้ 1. กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
✓ ท่ี   1. ระบุช่ือผูร้ับมอบอ 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. มอบฉันทะให้กรรมการคนใดคนหน่ึงของบริษทัฯ คือ 

Appoint any one of the following directors of the Company 
 นายติรวฒัน์  สุจริตกุล  Mr. Tirawat  Sucharitakul  หรือ/Or 
 นายจอห์น เอ็ดเวอร์ด แม็คคอช Mr. John Edward Mc Cosh  
(รายละเอียดประวตัิกรรมการปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9. ของหนังสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือ
หุ้น ประจ าปี 2563) (Details of directors of the Company are specified in Enclosure 9 of the 
Notice of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders.) 

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

เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ในวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 
เวลา 10.00  น. ณ ห้องสาทร 1 ช้ัน 4 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขท่ี 1 ถนนสาทรใต้  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือท่ีจะพึง
เลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย  
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders  on 30 June 2020 at 10.00 
am. at Sathorn 1 Room, Q. House Lumpini Building, 4th floor, No. 1 South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 or such 
other date, time and place as the meeting may be held.  

 (3) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
I/We grant my/our proxy to attend this meeting and cast votes as follows: 
 มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 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:  

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

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด เสียง 
 Total voting right Votes 

 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ีดงัน้ี 

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

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ประชุมเมื่อวันอังคารท่ี 23 เมษายน 2562 
Agenda item no. 1 To consider and certify the minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders held on Thursday 23 

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

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 
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 2019 
    (ไม่มีการลงคะแนนในวาระน้ี / No casting of votes in this agenda) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
✓ ท่ี   2. และเลือกกรรมการคนใด
คนหน่ึง 
If you make proxy by choosing No. 2, 
please mark ✓ at  2. and choose 
one of these directors. 
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วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุด ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

Agenda item no. 3 To consider and approve the statement of financial position and the statement of comprehensive income of the 
Company for the fiscal year ended 31 December 2019 

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

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และ
งดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี  2562 

Agenda item no. 4 To consider and approve suspension of the allocation of the profit from the result of the operation in the year 
2019 to the reserve fund as prescribed by law and the suspension of the dividend payment from the result of the 
operation in the year 2019 

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

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ  ประจ าปี 2563 Agenda item no. 5
 To consider and approve the election of the directors to replace those who completed the term for the year 2020  

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

 เพิ่มจ านวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 Increase of directors and election of each nominated directors 

1. ช่ือกรรมการ นายติรวฒัน์ สุจริตกุล 
 Director’s name Mr. Tirawat Sutjaritkul  
เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 

            Approve Votes Disapprove Votes Abstain                        Votes 
2.  ช่ือกรรมการ นายรัฐศรัณย ์มูลสาร 

Director’s name Mr. Rytsaran Moonsan 
เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 

            Approve Votes Disapprove Votes Abstain                        Votes 
 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 
Agenda item no. 6 To consider and approve the remuneration of the directors for the year 2020 
  ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2563 
Agenda item no. 7 To consider and approve the appointment of auditors and the audit fee for the fiscal year 2020 
  ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  
 ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain                        Votes 
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วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
Agenda item no. 8 Any Other matter (if any) 
  ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

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

                                                       
ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผูม้อบฉันทะ/Grantor 

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

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

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

(...…………………...…………………….) 
 

หมายเหตุ/Remarks 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ี ใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถ้ือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) 

ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
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. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนังสือมอบฉันทะ คือ 
The documents needed to be attached to this Proxy form are: 
(1) หนังสือมอบอ านาจจากผูถ้ือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

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

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

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

4. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้  ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ 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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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Attachment to Proxy Form C. 

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

 
ในการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00  น. ณ ห้องสาทร 1 ชั้น 4 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขท่ี 1 ถนน
สาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
At the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on 30 June 2020 at 10.00 am., at Sathorn 1 Room, Q. House Lumpini Building, 4th floor, 
No. 1 South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 or such other date, time and place as the meeting may be held. 
 

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

 วาระท่ี   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

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

 วาระท่ี   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

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

 วาระท่ี   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

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

 วาระท่ี   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

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

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม: ท่านที่ 1 (นายติรวัฒน์  สุจริตกุล) 

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

คุณวุฒิทางการศึกษา 

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

ประวัตกิารอบรม 

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

ประวัตกิารท างาน 

ปัจจุบนั กรรมการ มูลนิธิพฒันาเคร่ืองมือแพทยไ์ทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ 
ปัจจุบนั กรรมการบริหาร มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก  สภาการชาดไทย 
2562 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ / กรรมการ

ตรวจสอบ 
บริษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั(มหาชน) 

2547 - ปัจจุบนั  ที่ปรึกษา กองราชเลขานุการในพระองค ์
  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
  สยามบรมราชกุมารี 

2557 - 2562 กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั(มหาชน) 
 / กรรมการสรรหาฯ  
2557 - 2561 ประธานกรรมการ บริษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั(มหาชน) 
2528 - 2547 ประจ ากองราชเลขานุการใน

พระองค ์
 

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
2518 - 2528 ผูบ้ริหาร ส านกังานขา้หลวงใหญ่ผูล้ี้ภยั องคก์ารสหประชาชาติแห่งกรุงเจนิวา 
  

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  ทวีติยาภรณ์ชา้งเผอืก, กาชาดสมนาคุณ ชั้น 1 

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม มีส่วนไดเ้สียพิเศษในวาระเลือกตั้งกรรมการเพราะว่าเป็นผูท่ี้ไดร้ับการเสนอช่ือให้กลบั
 เขา้มาเป็นกรรมการอีกวาระ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  ไม่มี 



                                                                                                    บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ  ากดั (มหาชน) 

 46 

 

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม: ท่านที่ 2 (นายจอห์น เอ็ดเวอร์ด แม็คคอช ) 

ช่ือ   นายจอห์น เอ็ดเวอร์ด แม็คคอช         
อายุ    39 ปี  
สัญชาติ  GERMAN   

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 425/15 ทรินิต้ี คอมเพล็กซ์ ซอยสีลม 7 ถนนสีลม  

  แขวงสีลม เขตบางรัก จงัหวดักรุงเทพฯ 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

1.1.1.1.1.1  1.1.1.1.1.2 Masters degree in Business administration University of  Witwatersrand,  
1.1.1.1.1.3   Johannesburg, South Africa 

1.1.1.1.1.4  1.1.1.1.1.5 HEC School of Management Paris, France 
1.1.1.1.1.6  1.1.1.1.1.7 MBA elective courses 1.1.1.1.1.8  

1.1.1.1.1.9  1.1.1.1.1.10 Associate Degree in Managemant of Lausanne, Switzerland 
1.1.1.1.1.11  1.1.1.1.1.12 Business Operations 1.1.1.1.1.13  

ประวัตกิารท างาน 

2561 - ปัจจุบนั Independent Director and Audit Committee United Power of Asia Public Company Limited 

2561 - ปัจจุบนั VP, Development B.I.C Group, Bangkok 
2559 – 2561 Managing Director Sapparot Group, Bangkok 
2554 – 2559 Director, F&B restaurants operations Four Seasons Hotels and Resorts, Bangkok 
2548 - 2550 F&B Manager Four Seasons Hotel Hampshire, UK 
2546 – 2547 Assistant F&B Manager For Seasons Hotel Boston, USA 

 
 
 การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม  ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  ไม่มี 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 10. 
 

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
 

 แผนที่อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี (Q House Lumpini Building) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานที่จัดประชุม   : อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี (Q. House Lumpini Building) ณ ห้องสาทร 1 (Sathorn 1 room) ช้ัน 4 

  เลขที ่1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท์ : 02 677-7177 

การเดินทาง : รถไฟใต้ดิน MRT สถานีลุมพินี  ทางออกประตู 2 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 11. 
 

แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 

สืบเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในปัจจุบนั และบริษทัฯ ยงัคงตอ้งด าเนินการ
ประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจ าปีของบริษทัฯ (“AGM”) เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายใตส้ถานการณ์ดงักล่าว และ
ดว้ยความห่วงใยในสุขภาพของผูถ้ือหุ้นทุกท่านและเพื่อให้เป็นค าแนะน าการป้องกันควบคุมเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-

19) ส าหรับการจัดการประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลกัษณะใกล้เคียงกัน ที่ก าหนดโดยกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข ลงวนัที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 และแนวทางด าเนินการในการจัดประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นป ระจ าปีของบริษัทจด
ทะเบียนภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  

บริษทัฯ จึงขอแจ้งท่านผูถ้ือหุ้นทุกท่านเกี่ยวกบัแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-
19) ในที่ประชุมผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ เน่ืองจากการจัดประชุม AGM จะเป็นการรวมกันของคนหมู่มากซ่ึงเป็นปัจจยัเส่ียงต่อ
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ดังนั้น เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
น่า 2019 (COVID-19) บริษทัฯ ขอความร่วมมือใหท้่านผูถ้ือหุ้นพิจารณาถึงแนวทางการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการ
เข้าร่วมประชุม AGM ด้วยตนเอง ทั้งน้ี บริษทัฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นส่งค าถามเกี่ยวกบัวาระการประชุมหรือเร่ืองอื่นๆ 
มายงับริษทัฯ โดยการส่งค าถามมาที่ agm@unitedpowerofasia.com ภายในวนัที่ 25 มิถุนายน 2563 

1) เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบบัที่ 7) ลงวนัที่ 15 พฤษภาคม 2563 ซ่ึงเป็นขอ้บงัคบัท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู่ ณ 
วนัท่ีของหนงัสือฉบับน้ี ผูถ้ือหุ้นหรือผูร้ับมอบฉันทะท่ีเขา้ร่วมในการประชุม จะถูกจดัให้นัง่โดยมีระยะห่าง
ทางสังคมที่เหมาะสม โดยบริษทัฯ จะจัดเตรียมสถานที่โดยให้มีการเวน้ระยะห่างระหว่างท่ีนัง่ ซ่ึงจะท าให้
ห้องประชุมสามารถรองรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดจ้ ากดัจ านวนไม่เกิน 30 ท่ีนัง่ และไม่สามารถเสริมจ านวนท่ีนัง่
เพิ่มเติมไดไ้ม่ว่าในกรณีใดๆ  

 ผูถ้ือหุ้นหรือผูร้ับมอบฉันทะที่มาถึงสถานที่ประชุมก่อนจะมีสิทธิในการเขา้ร่วมในที่ประชุมก่อน ในกรณีที่มี
ผูถ้ือหุ้นหรือผูร้ับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเต็มจ านวนท่ีนั่งท่ีบริษทัฯ จดัไวแ้ล้ว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิใน
การบริหารจัดการตามความเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงความแออัด ณ สถานที่ประชุม และให้เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของทางราชการและแนวปฏิบติัในการจดัประชุมของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในการน้ีผู ้
ถือหุ้นหรือผู ้รับมอบฉันทะที่มาในภายหลงัจะไม่สามารถเข้าร่วมในท่ีประชุมเพิ่มเติมได้ อย่างไรก็ตามยงั
สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนหรือส่งค าถามได ้ 

2) บริษัทฯ จะมีจุดการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิผู ้ที่ เข้า ร่วมประชุมทุกท่ านก่อนเข้าห้องประชุม 
ผูถ้ือหุ้น ในการน้ี บริษทัฯ ขอความร่วมมือจากท่านผูถ้ือหุ้นกรณีหากปรากฎว่ามีท่านผู ้ถือหุ้นที่ มีอาการ
ดงัต่อไปน้ี บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการแยกท่านผูถ้ือหุ้นเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุ้นในบริเวณที่บริษทัฯ จัดไว้
โดยเฉพาะส าหรับท่านผูถ้ือหุ้นที่อาจมีอาการตอ้งสงสัย โดยอาการอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ีจะถือว่าอาจ
เป็นอาการตอ้งสงสัย1  

1.1) มีไข ้(มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสข้ึนไป)  

1.2) ไอ เจ็บคอ หอบเหน่ือย หรือ มีอาการเกี่ยวกบัระบบทางเดินหายใจ  

 
1 อา้งอิงจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ช่ือและอาการส าคญัของโรคตดิต่ออนัตราย (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2563 

mailto:agm@unitedpowerofasia.com
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1.3) ผูท้ี่เดินทางไปยงัหรือแวะผ่าน (transit) ประเทศกลุ่มเส่ียง2 และกลบัถึงประเทศไทยยงั
ไม่พน้ก าหนดเวลา 14 วนั ก่อนวนัประชุมผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ   

3) เพื่อลดความเส่ียงจากการแพร่ระบาด บริษทัฯ จะไม่จดัเตรียมไมโครโฟนส าหรับการสอบถาม ในกรณีที่ผูถ้ือ
หุ้นหรือผู ้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม  ผู ้ถือหุ้นสามารถส่งค าถาม
ล่วงหน้ามาที่ agm@unitedpowerofasia.com ภายในวนัที่ 25 มิถุนายน 2563 หรือส่งที่กล่องค าถามหน้าห้อง
ประชุม หรือส่งค าถามให้แก่เจา้หน้าที่บริษทัฯ เพื่อจดัส่งค าถามแก่ประธานกรรมการต่อไป 

4) บริษทัฯ จะงดให้บริการอาหารหรือของว่าง ชา กาแฟ และขอความร่วมมือผูถ้ือหุ้นและผูร้ับมอบฉันทะที่เข้า
ร่วมในประชุมงดรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืมในบริเวณสถานที่ประชุม เพื่อลดการสัมผสัและลดความ
เส่ียงของการแพร่กระจายของเช้ือไวรัส 

5) บริษทัฯ จะจัดเตรียมจุดลา้งมือหรือเจลแอลกอฮอล์ให้แก่ท่านผูถ้ือหุ้น และขอให้ท่านผูถ้ือหุ้นล้างมือดว้ยน ้ า
สบู่หรือแอลกอฮอลเ์จลก่อนและหลงัจากเสร็จส้ินการเขา้ร่วมประชุม 

6) ตลอดระยะเวลาการประชุมผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ บริษทัฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผูถ้ือหุ้นทั้งในส่วน
ท่านผูถ้ือหุ้นที่ไดร้ับการคดัแยกหรือท่านผูถ้ือหุ้นทีผ่่านการคดักรองปฏิบติัตามค าแนะน า ดงัต่อไปน้ี 

• กรุณาสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลา 

• กรุณาลา้งมือบ่อยๆ ดว้ยสบู่หรือแอลกอฮอลเ์จล 

• หลีกเลี่ยงการสัมผสับริเวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก) ดว้ยมือที่ยงัไม่ไดล้า้ง  

• หลีกเลี่ยงการใช ้สัมผสั ส่ิงของร่วมกบัผูอ้ื่น  

• หากมีไข ้ไอ น ้ามูกไหล เจ็บคอ หายใจเหน่ือยหอบ ขอให้ท่านผูถ้ือหุ้นออกจากห้องประชุมผูถ้ือ
หุ้นหรือติดต่อเจา้หน้าที่ของบริษทัฯ โดยเจา้หน้าที่ของบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการส่งท่านผูถ้ือ
หุ้นกลบัไปรักษาตวัที่บา้น ที่พกั หรือโรงพยาบาล ตามแต่กรณี   

บริษัทฯ ขอขอบคุณผู ้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงและหวังเป็นอย่างยิ่งท่ีจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดี เพื่อ
สุขภาพอนามยัที่ดีของท่านผูถ้ือหุ้นทุกท่าน  

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

 

 
2 ประเทศกลุ่มเส่ียง หมายถึง ประเทศหรือเขตการปกครองท่ีเส่ียงต่อการติดเช้ือ COVID-19 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ท้องท่ีนอก
ราชอาณาจักรท่ีเป็นเขตโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) พ.ศ. 
2563 ลงวันท่ี 3 มีนาคม 2563 และประกาศอื่นๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งซ่ึงมีผลบงัคบัใชก้่อนหรือ ณ วนัประชุม 
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