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ที่  UPA-AGM-64  

    วนัที่ 1 เมษายน 2564 

เร่ือง ขอเชิญเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 

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

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชุมวสิามญัผูถ้ือหุน้ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 22 กนัยายน 2563 

2. รายงานประจ าปี 2563 ของบริษทัฯ ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) 
3. ส าเนางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัฯ ส าหรับรอบระยะเวลา

บญัชีส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) 

4. รายนามและประวติัของผู ้ที่ไดร้ับการเสนอช่ือเพือ่เลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้งออกตาม
วาระ 

5. ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการประชุมผูถ้ือหุน้และการออกเสียงลงคะแนน  

6. เอกสารหรือหลกัฐานเพือ่แสดงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 

7.  การใชร้หสัคิวอาร์ (QR Code) ส าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2563 และส าเนางบแสดงฐานะ
ทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัฯ  

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

9. ขอ้มูลกรรมการอิสระที่เป็นตวัแทนรับมอบฉันทะในการประชุม 

10. แผนที่สถานที่จดัประชุม 

11. แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า  2019 (COVID-19)ในที่ ประชุม 
ผูถ้ือหุน้ของบริษทั 

ดว้ยคณะกรรมการของบริษทัฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2564 ในวนัศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 
10.00 น. (เร่ิมลงทะเบียนเวลา 08.30 น.)  ณ ห้องสาทร 1 ชั้น 4 อาคารคิวเฮา้ส์ ลุมพนิี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขต
สาทร กรุงเทพมหานคร 10120   

เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่าสายพนัธ์ุใหม่ (“COVID-19”) บริษทัฯ มีความห่วงใยต่อ
สุขภาพอนามยัของผูถ้ือหุน้ทุกท่านจึงจะจดัสถานที่ประชุมใหม้ีระยะห่างตามมาตรการป้องกนัโรค และมาตรการอื่นตามที่ราชการ
ก าหนดเกี่ยวกบัการจดัประชุมภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อยา่งเคร่งครัด ในการน้ีจะส่งผลใหจ้ านวนที่นัง่ ณ 
สถานที่ประชุมมีจ านวนจ ากดั ดงันั้น บริษทัฯ จึงขอแนะน าใหผู้ถ้ือหุน้พจิารณามอบฉันทะใหก้รรมการอิสระซ่ึงเป็นผูท้ี่ไม่มีส่วนได้
เสียพเิศษใด ๆ กบัทุกวาระการประชุมในครั้งน้ีเขา้ประชุมและออกเสียงแทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง โดยขอ้มูลของกรรมการ
อิสระที่เป็นผู ้รับมอบฉันทะ รายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 9 หรือในกรณีที่ท่านหรือผูร้ับมอบฉันทะของท่านประสงค์เข้า
ร่วมประชุม ขอใหท้่านหรือผูร้ับมอบฉันทะของท่านศึกษาและปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิเพือ่ป้องกนัการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส
สายพนัธ์ุใหม่ (COVID-19) ในที่ประชุมผูถ้ือหุน้ อยา่งเคร่งครัด รายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 11  
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ในการน้ี บริษทัฯ ขอเรียนเชิญผูถ้ือหุ้นส่งหนงัสือมอบฉันทะกลับมายงับริษทัฯ ภายในวนัที่ 19 เมษายน 2564 หรือเข้า
ประชุมตามวนั เวลา และสถานที่ดงักล่าว เพือ่ให้การประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 ครบเป็นองค์ประชุม เพื่อพจิารณาเร่ือง
ต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 

วาระท่ี  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 22 กันยายน 2563 

วตัถุประสงค์และเหตุผล  

บริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมวสิามญัผูถ้ือหุน้ ครั้งที่ 1/2563 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัที่ 22 กนัยายน 2563 และไดส่้ง
ส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามที่กฎหมาย
ก าหนดเรียบร้อยแลว้ รายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1. 

ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมวสิามญัผูถ้ือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัที่ 22 กนัยายน 2563ได้มี
การบนัทึกไวอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้รับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

หมายเหต ุ

มติวาระน้ีจะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากจ านวนของเสียงทั้งหมดของผู ้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 

วตัถุประสงค์และเหตุผล  

คณะกรรมการได้สรุปผลการด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัของบริษทัฯ ที่เกิดขึ้ นในรอบปี 2563 ไวใ้น
รายงานประจ าปี 2563 แลว้ รายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2. 

ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่
ส าคญัที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563 รายละเอียดปรากฏตาม  ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2. 

หมายเหต ุ  

วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพือ่ทราบจึงไม่มีการลงมติ  

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุด ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

วตัถุประสงค์และเหตุผล  

บริษทัฯ ไดจ้ัดท างบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 
ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และไดจ้ดัให้ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท าการตรวจสอบ รวมถึงไดร้ับการสอบทาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษทัเรียบร้อยแลว้  

ทั้ งน้ี  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  พ .ศ . 2535 (รวมทั้ งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่ม เติม) 
(“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดฯ”) และข้อบังคบัของบริษทัฯ ซ่ึงก าหนดให้บริษทัฯ จะตอ้งจดัท างบดุลและ
บญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีเพือ่เสนอใหท้ี่ประชุมผู ้ถือหุน้พจิารณาอนุมติัในการประชุมสามญัผู ้
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ถือหุน้ทุกปี จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมพจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ของบริษทัฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 รายละเอียดปรากฏตาม  ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3.   

ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จของบริษทัฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบ
บญัชี รวมถึงไดร้ับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและไดร้ับการอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษทัเรียบร้อย
แลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม  ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3. 

หมายเหต ุ  

มติในวาระน้ีจะตอ้งไดร้ับอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และ
งดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี  2563 

วตัถุประสงค์และเหตุผล  

เนื่องจากการที่ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ 
มีผลการด าเนินงานขาดทุนสุทธิ จ านวน 11.24  ลา้นบาท  และมีขาดทุนสะสมยงัไม่จดัสรร ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 
จ านวน 974.29  ล้านบาท ซ่ึงตามพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจ ากดัฯ  และขอ้บงัคับของบริษทัฯ นั้น ห้ามไม่ให้
บริษทัฯ จ่ายปันผลหากบริษทัฯ มีผลประกอบการขาดทุน และให้บริษทัฯ จัดสรรทุนส ารองจากเงินก าไรเท่านั้น 
ดงันั้น เพือ่ใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก าหนด จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมพจิารณาอนุมัติ
งดจัดสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทั ฯ 
ประจ าปี 2563 

ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พจิารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
และงดการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี  2563 เพือ่ใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายและ
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก าหนด 

หมายเหต ุ  

มติในวาระน้ีจะต้องไดร้ับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู ้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2564  

วตัถุประสงค์และเหตุผล  

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจ ากดัฯ และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก าหนดใหใ้นการประชุมสามญัผู ้
ถือหุน้กรรมการจ านวนหนึ่งในสามของจ านวน 

กรรมการทั้งหมดจะต้องออกจากต าแหน่งเป็นอัตรา โดยในการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2564 กรรมการที่
จะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระมีจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 
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ล าดับ รายช่ือกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตาม
วาระ ต าแหน่ง 

จ านวนคร้ังทีเ่ข้า
ร่วมประชุมคณะ

กรรม 
การในปี 2563 

จ านวนปีทีด่ ารง
ต าแหน่ง

กรรมการของ
บริษัทฯ 

1. นายจอห์น เอ็ดเวอร์ด แม็คคอช กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ 9/9  ครั้ง 3  ปี 

2. นายพรอินทร์ แมน้มาลยั กรรมการ 9/9  ครั้ง 2  ปี 

3. นายเทวรักษ ์โรจนพฤกษ์ กรรมการ 9/9  ครั้ง 2  ปี 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัพิจารณากลัน่กรองคุณสมบตัิของกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ซ่ึงมี
รายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4.  ดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงัแลว้ เห็นวา่กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผูม้ี
ความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ และมี
คุณสมบตัิและไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญัติบริษทัมหาชนจ ากัดฯ และพระราชบัญญตัิหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิม่เติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวขอ้ง นอกจากน้ี บุคคลที่ไดร้ับ
การเสนอช่ือใหเ้ป็นกรรมการอิสระ จะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้ง 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้สามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าไดใ้นระหวา่ง
วนัที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัที่ 31 มกราคม 2564 แต่ไม่มีผูถ้ือหุน้รายใดเสนอช่ือบุคคลอื่นใดเขา้รับคดัเลือกเป็น
กรรมการเพิม่เติม 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พจิารณาอนุมติัเลือกตั้งบุคคลดงัต่อไปน้ีที่ตอ้งออกจากต าแหน่ง
ตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
1. นายจอห์น เอ็ดเวอร์ด  แม็คคอช กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
2. นายพรอินทร์  แมน้มาลยั กรรมการ 
3. นายเทวรักษ ์ โรจนพฤกษ ์ กรรมการ 

หมายเหต ุ
มติในวาระน้ีจะต้องไดร้ับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู ้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน (ทั้งน้ี บริษทัฯ จะเสนอที่ประชุมพจิารณาอนุมติัเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล) 
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วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 

วตัถุประสงค์และเหตุผล 

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจ ากดัฯ  และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก าหนดใหก้รรมการมีสิทธิไดร้ับ
ค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวลั  เบี้ ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตาม
ขอ้บงัคบัหรือตามที่ประชุมผูถ้ือหุ้นจะอนุมัติ ซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางหลกัเกณฑ์ และจะก าหนด
เป็นคราว ๆไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ ยงและ
สวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษทัฯ 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดพ้จิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 โดยพจิารณาจากขนาดธุรกิจ และ
ภาระหนา้ที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยจากการพจิารณาคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผู ้
ถือหุน้พจิารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

ค่าเบี้ยประชุม 
ปี 2564 (ปีที่เสนอ) ปี 2563  

ประธานฯ กรรมการฯ ประธานฯ กรรมการฯ 

1. คณะกรรมการบริษทั 20,000 บาท/   
คน/ครั้ง 

15,000 บาท/ 
คน/ครั้ง 

20,000 บาท/   
คน/ครั้ง 

15,000 บาท/ 
คน/ครั้ง 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/     
คน/ครั้ง 

15,000 บาท/
คน/ครั้ง 

20,000 บาท/     
คน/ครั้ง 

15,000 บาท/
คน/ครั้ง 

3. คณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน 

20,000 บาท/   
คน/ครั้ง 

15,000 บาท/ 
คน/ครั้ง 

20,000 บาท/   
คน/ครั้ง 

15,000 บาท/ 
คน/ครั้ง 

4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 20,000 บาท/   
คน/ครั้ง 

15,000 บาท/ 
คน/ครั้ง 

20,000 บาท/   
คน/ครั้ง 

15,000 บาท/ 
คน/ครั้ง 

ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผู ้ถือหุน้พจิารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ดัง
รายละเอียดขา้งตน้ 

หมายเหต ุ  

มติในวาระน้ีตอ้งไดร้ับอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุม 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2564 
วตัถุประสงค์และเหตุผล 

เพือ่ให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจ ากดัฯ และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ที่ก าหนดให้ที่
ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ ทุกรอบปีบญัชี  

คณะกรรมการบริษทัได้พจิารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุ้นพจิารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั 
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2564 โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่ง
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ได้แก่ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552  หรือ นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผูส้อบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 5016  หรือ นางสาวนนัทิกา ลิ้มวริิยะเลิศ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 เป็นผูท้  าการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ 

ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้ให้บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 
จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอื่นของส านกังานท าหนา้ที่ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั
ฯ แทนผู้สอบบญัชีดังกล่าวได้ ทั้งน้ี ไม่มีผู ้สอบบัญชีตามรายช่ือที่เสนอมารายใดที่ท าหน้าที่ในการสอบบัญชีของ
บริษทัฯ เกิน 7 ปี และผู้สอบบญัชีซ่ึงมีรายช่ือดังกล่าวเป็นบุคคลที่ไม่มีความสัมพนัธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษทัฯ 
ผูบ้ริหาร ผู ้ถือหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น จึงมีความอิสระในการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ  อย่างไรก็ดี ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าวจะท าหน้าที่ในการ
ตรวจสอบบญัชีของบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ดว้ย 

นอกจากน้ี เห็นควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู ้ถือหุน้เพื่อพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 
2564 มีรายละเอียด ดงัน้ี  

รายละเอียดค่าตอบแทน ปี 2564 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2563 
ค่าสอบบญัชีส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2,000,000  1,400,000 บาท 
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1 370,000  370,000 บาท 
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 2 370,000 370,000 บาท 
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 3 370,000 370,000 บาท 

รวมค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี  3,110,000 บาท  2,510,000 บาท 

ทั้งน้ี ค่าตอบแทนในการสอบบญัชีขา้งตน้ ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Services) 

การแต่งตั้งผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ และการก าหนดค่าสอบบัญชีข้างต้นไดผ้่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว้ 

ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พจิารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทัไพร้ซวอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ได้แก่ นายบุญเรือง เลิศวเิศษวิทย ์หรือ นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ หรือ นางสาวนนัทิกา ลิ้ม
วริิยะเลิศ เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2564 และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
3,110,000  บาท 
หมายเหต ุ

มติในวาระน้ีจะต้องไดร้ับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู ้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน  
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วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ  
ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
วตัถุประสงค์และเหตุผล 

บริษทัฯ มีความประสงค์ที่จะลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ านวน 269,828,625 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
5,335,000,087.50 บาท มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 5,065,171,462.50 บาท มูลค่าที่
ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยการตดัหุน้ที่คงเหลือจากการออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น  
(Right Offering) ตามมติที่ประชุมวสิามญัผูถ้ือหุน้ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 22 กนัยายน 2563  
ทั้งน้ี ภายหลงัด าเนินการลดทุนตามรายละเอียดดังกล่าวขา้งต้น บริษทัฯ จะไม่มีหุน้สามัญที่ยงัไม่ไดอ้อกจ าหน่าย
คงเหลืออีก 

นอกจากน้ี เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ดังกล่าว บริษทัฯ ต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4. โดยใหใ้ชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน  

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน 5,065,171,462.50 บาท (ห้าพันหกสิบห้าล้านหนึ่ งแสนเจ็ดหมื่น
หนึ่ งพัน ส่ีร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบ
สตางค์) 

 แบ่งออกเป็น 10,130,342,925 หุน้ (หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบล้านสามแสน
ส่ีหมื่นสองพนัเกา้ร้อยยีสิ่บหา้หุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท (หา้สิบสตางค์) 
โดยแยกออกเป็น 
 หุน้สามญั 10,130,342,925 หุน้ (หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบล้านสามแสน

ส่ีหมื่นสองพนัเกา้ร้อยยีสิ่บหา้หุน้) 
 หุน้บุริมสิทธิ - 0 - หุน้ (-)” 

นอกจากน้ี เห็นสมควรใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมผู ้ถือหุน้เพื่อพจิารณาอนุมติัการมอบอ านาจใหบุ้คคลที่คณะกรรมการ
บริษทัมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจ
แกไ้ขและเพิม่เติมถอ้ยค าเพือ่ใหเ้ป็นไปตามค าส่ังของนายทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้อนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนบริษทัจ านวน 269,828,625 บาท 
จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 5,335,000,087.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 5,065,171,462.50 บาท โดย
วธีิการตัดหุ้นสามญัจดทะเบียนจ านวน 539,657,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท ซ่ึงเป็นหุน้สามญัคงเหลือ
จากการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมตามสัดส่วนจ านวนหุน้ที่ผูถ้ือหุ้นแต่ละรายถืออยู ่(Right Offering) 
ตามมติที่ประชุมวสิามัญผูถ้ือหุน้ ครั้ งที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 22 กนัยายน 2563 และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษทัฯ ข้อ 4. เพือ่ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ รวมถึงการมอบอ านาจที่เกี่ยวข้อง โดยมี
รายละเอียดตามที่ไดเ้สนอขา้งตน้ทุกประการ 
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หมายเหต ุ

มติในวาระน้ีจะตอ้งได้รับอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

วาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

หมายเหตุ  

ในการเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่ก าหนดในหนงัสือเชิญประชุม จะตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่หนึ่งใน
สามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้ งหมดสนับสนุน เพื่อบรรจุให้ที่ประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาเร่ืองอื่ น
นอกเหนือจากที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ือหุน้ของบริษทั ยไูนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) โปรดเขา้ร่วมประชุมตามวนั 
เวลา และสถานที่ดงักล่าวโดยพร้อมเพรียงกนัจักขอบคุณยิง่  โดยโปรดตรวจสอบรายการเอกสารหรือหลกัฐานที่ต้องน ามาเพื่อ
แสดงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมดงักล่าวตาม ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 6.   เพือ่สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมของท่านผูถ้ือหุน้ 

หากท่านผูถ้ือหุน้ท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นใหเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุม กรุณากรอกและ
ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะที่แนบมาน้ี ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 8.   และส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์โดยถูกตอ้ง
เรียบร้อยดงักล่าวต่อประธานในที่ประชุมก่อนผูร้ับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ทั้งน้ี ท่านผูถ้ือหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการ
อิสระของบริษทัฯ ดงัมีรายนามและขอ้มูลตาม ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 9.   เป็นผูร้ับมอบฉันทะของท่านในการประชุมได ้ 

ทั้งน้ี ผู ้ถือหุ้นหรือผูร้ับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยืน่เอกสารหรือหลักฐานเพือ่การตรวจสอบ ณ สถานที่
ประชุม ตั้งแต่เวลา 08.30 น. จนถึงเวลา 10.00 น.  

 

 ขอแสดงความนบัถือ  

 

 

  

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

 ( นายกวนิ  เฉลิมโรจน์ )  
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 1. 

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2563 
ของ 

บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย (มหาชน) 

วัน เวลา และสถานท่ีประชุม 

การประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ของบริษทั ยไูนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน)   (“บริษัทฯ”) 
ประชุมเมื่อวนัองัคารที่ 22 กนัยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งสาทร 1 ชั้น 4 อาคารคิวเฮา้ส์ ลุมพนิี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่ง
มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

กรรมการท่ีเข้าประชุม 

1. นายติรวฒัน์  สุจริตกุล ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
2. นายวชิญ์  สุวรรณศรี ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร (รักษาการ) และกรรมการ 
3. นายกวนิ  เฉลิมโรจน์ กรรมการ 
4. นายเทวรักษ ์ โรจนพฤกษ ์ กรรมการ 
5. นายพรอินทร์ แมน้มาลยั กรรมการ 
6. นายจอห์น เอ็ดเวอร์ด แม็คคอช กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ดร.สมพรต  สาระโกเศศ รองประธานเจา้หนา้ที่บริหารดา้นปฏิบตัิการ 

ท่ีปรึกษาท่ีร่วมประชุม 

1. นายวกิรม  ลีนะบรรจง ที่ปรึกษาการเงินจากบริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัซ่า จ ากดั 
2. นางจุฬาลกัษณ์  พทิกัษส์มบตัิ ที่ปรึกษาการเงินจากบริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัซ่า จ ากดั 
3. นางสาวอภิสรา  จินดานนท์ ที่ปรึกษาการเงินจากบริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัซ่า จ ากดั 
4. นายสัชญา  รุ่งแสงจนัทร์ ที่ปรึกษาการเงินจากบริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัซ่า จ ากดั 
5. นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ  ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษทั ฮนัตนั แอนดรูส์ เคิร์ท  

(ไทยแลนด์) จ ากดั 
6. นางสาวพทัธมน  พสิิฐบณัฑูรย ์ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษทั ฮนัตนั แอนดรูส์ เคิร์ท  

(ไทยแลนด์) จ ากดั 

เร่ิมการประชุม 

นายติรวฒัน์ สุจริตกุล ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ ท าหนา้ที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดย
ประธานฯ มอบหมายให ้นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ ท าหนา้ที่เป็นผูด้  าเนินการประชุม (“ผู้ด าเนินการประชุม”) และแจง้รายละเอียด
เกี่ยวกบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมในการประชุมวสิามญัผูถ้ือหุน้ ครั้งที่ 1/2563 (“ท่ีประชุม” หรือ “การประชุม”) วา่ มีผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชุม
ดว้ยตนเอง จ านวน 10 ราย นบัเป็นหุน้ จ านวน 12,585,623 หุน้ มีผูร้ับมอบฉันทะจากผูถ้ือหุน้เขา้ประชุม จ านวน 22 ราย นบัเป็นหุน้ 
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จ านวน 3,158,441,300 หุน้ รวมผูถ้ือหุน้เขา้ประชุมทั้งหมด จ านวน 32 ราย ถือหุ้นรวม จ านวน 3,171,026,923 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
47.5416 ของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายไดท้ั้งหมด จ านวน 6,670,000,175 หุน้ ซ่ึงครบองค์ประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 29 

ผูด้ าเนินการประชุมแจง้ต่อที่ประชุมวา่ เน่ืองดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-
19) ณ ขณะน้ี บริษทัฯ จึงขอความร่วมมือให้ผูถ้ือหุน้ ผู้รับมอบฉันทะ  และผู้เขา้ร่วมประชุมศึกษาและปฏิบัติตามแนวปฏิบตัิเพื่อ
ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในที่ประชุมผูถ้ือหุน้ อย่างเคร่งครัด ดงัที่มีรายละเอียดปรากฏ
ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 9. ของหนังสือเชิญประชุม นอกจากน้ี บริษทัฯ ขอช้ีแจงมาตรการจดัประชุมภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ดงัน้ี 

1. บริษทัฯ ไดด้ าเนินการตรวจคดักรองและตรวจวดัอุณหภูมิผูท้ี่เขา้ร่วมประชุมทุกท่านก่อนเข้าหอ้งประชุมผูถ้ือ
หุน้แลว้ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯ ขอความร่วมมือจากผูถ้ือหุน้ในกรณีหากปรากฎวา่มีผูถ้ือหุน้หรือผูร้ับมอบฉันทะ
มีอาการมีไข ้ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย หรือ มีอาการเกี่ยวกบัระบบทางเดินหายใจ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการ
แยกผูถ้ือหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้ในบริเวณที่บริษทัฯ จดัไวโ้ดยเฉพาะ  

2. ตลอดระยะเวลาการประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ บริษทัฯ ขอความร่วมมือผูถ้ือหุ้น ผูร้ับมอบฉันทะ และผูเ้ขา้ร่วม
ประชุม ทั้งในส่วนที่ไดร้ับการคดัแยกและที่ผ่านการคดักรองแลว้ปฏิบติัตามค าแนะน า ดงัต่อไปน้ี 

(1) สวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลา 

(2) ลา้งมือบ่อย ๆ ดว้ยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล 

(3) หลีกเลี่ยงการสัมผสับริเวณใบหนา้ (ตา จมูก ปาก) ดว้ยมือที่ยงัไม่ไดล้า้ง  

(4) หลีกเลี่ยงการใช ้สัมผสั ส่ิงของร่วมกบัผูอ้ื่น  

(5) หากมีไข ้ไอ น ้ามูกไหล เจ็บคอ หายใจเหน่ือยหอบ ขอใหผู้ ้ถือหุน้ออกจากห้องประชุมผู ้ถือหุ้นหรือ
ติดต่อเจา้หน้าที่ของบริษทัฯ โดยเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการส่งผูถ้ือหุน้กลบัไปรักษา
ตวัที่บา้น ที่พกั หรือโรงพยาบาล ตามแต่กรณี   

ผูด้ าเนินการประชุมแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบถึงขอ้มูลของบริษทัฯ ณ ปัจจุบนั ในเบื้องตน้ดงัน้ี 
บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนจ านวน 3,335,000,087.50 บาท  (สามพนัสามร้อยสามสิบห้าล้านแปดสิบเจ็ด

บาทหา้สิบสตางค์) 
 ทุนช าระแลว้  3,335,000,087.50 บาท  (สามพนัสามร้อยสามสิบห้าล้านแปดสิบเจ็ด

บาทหา้สิบสตางค์) 
แบ่งออกหุน้สามญัจ านวน  6,670,000,175 หุน้  (หกพนัหกร้อยเจ็ดสิบลา้นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้า

หุน้) 
มูลค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ  0.50    บาท  (หา้สิบสตางค์) 

ผูด้ าเนินการประชุม เรียนเชิญประธานฯ กล่าวตอ้นรับผูถ้ือหุน้และเปิดการประชุม  

ประธานฯ ไดก้ล่าวตอ้นรับผู ้ถือหุ้นที่เขา้ร่วมการประชุม และมอบหมายให้ผูด้  าเนินการประชุมช้ีแจงขั้นตอนและ
วธีิการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุม ดงัน้ี 

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับ
หนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสียง 
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2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามแบบท่ีกฎหมายก าหนด ใหป้ฏิบตัิการลงคะแนนเสียง
ดงัต่อไปน้ี 

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ใหผู้ถ้ือหุน้ลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนน ทั้งน้ี เพือ่ใหเ้กิดความโปร่งใส
ในการลงคะแนน 

ในการลงคะแนนเสียงส าหรับทุกวาระ บริษทัฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะไม่เห็นดว้ยกบังดออกเสียง หากไม่
มีผูถ้ือหุน้ส่งบตัรลงคะแนนไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง จะถือวา่ผูถ้ือหุน้เห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจ านวนเสียง
ของผูถ้ือหุ้นต่อมติที่น าเสนอ จึงขอใหผู้ ้ถือหุน้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระลงคะแนนในบัตร
ลงคะแนนที่บริษทัฯ จดัให ้และยกมือใหเ้จา้หนา้ที่ไปเก็บบตัรลงคะแนน 

ในการรวมผลคะแนน บริษทัฯ จะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หกัออกจากคะแนนเสียง
ทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงที่เห็นดว้ย    

ส าหรับผูท้ี่ออกเสียงเห็นด้วย  ขอให้เก็บบตัรลงคะแนนไวก้่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษทัฯ หลงัเสร็จ
ส้ินการประชุม ทั้งน้ี  การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้ งน้ี เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การ
ลงคะแนนแบบลบั แต่มีการเก็บบตัรลงคะแนนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งหมดเพือ่ใหเ้กิดความโปร่งใส 

บตัรลงคะแนนในลกัษณะดงัต่อไปน้ี ถือวา่เป็นบตัรเสีย และมีผลใหก้ารลงคะแนนดงักล่าวเป็นโมฆะ 

1) บตัรลงคะแนนที่มีการท าเคร่ืองหมายเกินกวา่หนึ่งช่อง  

2) บตัรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั  

3) บตัรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือช่ือก ากบั  

4) บตัรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกวา่เสียงที่มีอยู ่

ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้ตอ้งการแกไ้ขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงช่ือก ากบัทุกครั้ง 

3. กรณีผู้ถือหุ้นท่ีท าหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ซ่ึงก าหนดใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตาม
ความประสงค์ของผูถ้ือหุ้นหรือผู ้มอบฉันทะ บริษทัฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผูถ้ือหุน้หรือผู ้
มอบฉันทะ  
ในกรณีของผูถ้ือหุ้นต่างประเทศ ซ่ึงแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้ับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยก
ลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะท า การ
ลงคะแนนเท่ากบัจ านวนหุน้ที่ตนถือ 

4. ภายใตข้อ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 30 ก าหนดให ้ในกรณีปกติใหถ้ือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนนโดยให้นบัหนึ่งหุน้มีหนึ่งเสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพิม่ขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
ดงันั้น ในการพจิารณาคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้วา่เห็นดว้ยในวาระนั้นๆ หรือไม่ บริษทัฯ จะนบัเฉพาะ
คะแนนเสียงของผูถ้ือหุน้ที่ออกเสียงลงคะแนน “เห็นดว้ย” และ “ไม่เห็นดว้ย”  เท่านั้น 

ในกรณีผูถ้ือหุน้ออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษทัฯ จะไม่นบัการออกเสียงลงคะแนนดงักล่าวเป็นฐาน
ในการนบัคะแนน (ยกเวน้ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3) 

5. ส าหรับผูถ้ือหุน้ที่ประสงค์จะกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในหอ้งประชุมในวาระใด ผูถ้ือหุน้สามารถใชสิ้ทธิของตนได ้
โดยส่งบตัรลงคะแนนล่วงหนา้ใหก้บัเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ ก่อนออกจากหอ้งประชุม 
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6. คะแนนเสียงของผูถ้ือหุน้ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เนื่องจากการทยอยเขา้หอ้งประชุมของผู ้ถือหุ้นและผูร้ับ
มอบฉันทะ ท าใหจ้ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั 

7. ในการนบัคะแนนเสียงครั้งน้ี บริษทัฯ มีตวัแทนจาก บริษทั ฮนัตนั แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จ ากดั เป็นพยาน
ในการนบัคะแนน 

8.   บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดซ้ักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกบัแต่ละวาระ ทั้งน้ี เพือ่เป็นการลด
ความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในการประชุมครั้ งน้ีบริษทัฯ จึงไม่ได้จัดเตรียมไมโครโฟน
ส าหรับการสอบถาม ดงันั้น หากผูถ้ือหุน้หรือผูร้ับมอบฉันทะที่เขา้ร่วมประชุมประสงค์จะสอบถาม โปรดเขียน
ข้อความใส่กระดาษพร้อมระบุช่ือ-นามสกุล และส่งค าถามให้แก่เจ้าหน้าที่บริษทัฯ เพื่อมอบแก่ประธาน
กรรมการต่อไป 

ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้มีค าถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่ก าลงัพจิารณาอยู ่ขอความกรุณาน าไปสอบถาม 
หรือใหค้วามเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงทา้ยของการประชุม 

วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

ผูด้ าเนินการประชุมแจง้ต่อที่ประชุมวา่ ตามที่บริษทัฯ ได้จดัใหม้ีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2563 ขึ้นเมื่อ
วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 และไดจ้ดัท ารายงานการประชุมแลว้เสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด พร้อมทั้งจดัส่งส าเนารายงาน
การประชุมให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และได้เผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ โดยส าเนารายงาน
การประชุมมีรายละเอียดปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1. ของหนงัสือเชิญประชุม 

ในการน้ี คณะกรรมการบริษทัได้พจิารณาแลว้ เห็นวา่ รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2563 ไดม้ีการ
บนัทึกอยา่งถูกตอ้งครบถว้น จึงเห็นสมควรใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้เพือ่พจิารณารับรองรายงานการประชุมดงักล่าว  

เน่ืองจากในวาระน้ี ไม่มีผูถ้ือหุน้ส่งค าถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหนา้มาที่อีเมลบริษทัฯ หรือ กล่องค าถาม ณ จุด
ลงทะเบียน ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอใหท้ี่ประชุมลงมติในวาระพจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2563  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจ าปี  2563 ซ่ึงได้จดัประชุมขึ้นเมื่อวนัที่ 30 มิถุนายน 
2563 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 3,250,713,425 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

รวม 3,250,713,425 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

หมายเหตุ : (1) การลงมติในวาระน้ีจะตอ้งไดร้ับการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู ้
ถือหุน้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

(2) ในวาระน้ีมีผู ้ถือหุ้นและผูร้ับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเปิดประชุม
จ านวน 79,686,502 หุ้น คิดเป็น 79,686,502 เสียง ท าใหใ้นวาระน้ีมีจ านวนคะแนนเสียงของผูถ้ือหุ้น
และผูร้ับมอบฉันทะทั้งหมด 3,250,713,425 เสียง 
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ผูด้ าเนินการประชุมแจง้ต่อที่ประชุมวา่ วาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 เป็นวาระที่เกี่ยวขอ้งและเกี่ยวเน่ืองกนั ดงันั้น ในกรณีที่
วาระใดวาระหนึ่ง ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม  จะถือวา่วาระอื่น ๆ ในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 ที่ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอัน
ยกเลิกและจะถือวา่การพจิารณาอนุมตัิในเร่ืองต่าง ๆ ตามที่ปรากฏรายละเอียดในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 ไม่ไดร้ับอนุมตัิจากที่ประชุม
ดว้ย 

วาระท่ี 2  พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 3,335,000,087.50 บาท เป็น 5,335,000,087.50 บาท 
โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนใหม่จ านวนไม่เกิน 4,000,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

ผู้ด า เนินการประ ชุมแจ้งต่อที่ป ระชุมว่า  บริษัทฯ  ประสงค์ จะ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบ ริษัทฯ  จากเดิม 
3,335,000,087.50 บาท เป็น 5,335,000,087.50 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่จ านวนไม่เกิน 4,000,000,000 หุน้ มูลค่าที่
ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยบริษทัฯ จะเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อผูถ้ือหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนจ านวนหุน้ที่ผูถ้ือหุน้แต่
ละรายถืออยู ่(Rights Offering) โดยมีวตัถุประสงค์ดงัน้ี 

1. เพือ่เป็นแหล่งเงินทุนส าหรับบริษทัฯ และ/หรือ บริษทัย่อยในการลงทุนในหุน้สามญัของบริษทั AIDC Solar 
Power Number 1 Pte. Ltd. (“AIDC”) ซ่ึ งเป็นบริษัทจ ากัดจดทะเบียนจัดตั้ งตามกฎหมายสิงคโปร์โดยมี
วตัถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษทั Binh Thuan Solar Power Investment Joint 
Stock Company (“B-Solar”) บริษทัที่ด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Song Luy 1 Solar Power 
Plant ในประเทศเวยีดนาม (“โรงไฟฟ้า Song Luy”)  

2. เพือ่เป็นเงินทุนหมุนเวยีนเพือ่เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และเงินทุนเพือ่ด าเนินโครงการอื่น ๆ ของบริษทัฯ 
และ/หรือ บริษทัย่อย ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่ เกี่ยวกับธุรกิจพลังงาน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจ
สาธารณูปโภค 

รายละเอียดทั้งหมดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) รายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2. และ
สารสนเทศเกี่ยวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3. ของหนงัสือเชิญประชุม 

รายละเอียดของการลงทุนของบริษทัฯ คณะกรรมการบริษทัฯ ไดม้อบหมายใหน้ายวกิรม ลีนะบรรจง ที่ปรึกษา
ทางการเงินจากบริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัซ่า จ ากดั ท าหนา้ที่รายงานใหผู้ถ้ือหุน้ทราบ  

นายวกิรม ลีนะบรรจง ที่ปรึกษาทางการเงิน น าเสนอขอ้มูลต่อผูถ้ือหุน้ดงัน้ี 

ปัจจุบนั B-Solar มีผูถ้ือหุน้หลกัคือ AIDC โดยถือหุน้จ านวนร้อยละ 96 และมีผูถ้ือหุน้ชาวเวยีดนามถือหุน้อยูร่้อยละ 
4 โดยบริษทัฯ มีเป้าหมายในการเข้าลงทุนใน AIDC ดว้ยการเข้าถือหุ้นจ านวนร้อยละ 83.33 ใน AIDC ซ่ึงจะท าให้บริษทัฯ มี
สัดส่วนการถือหุน้ใน B-Solar เท่ากบัร้อยละ 80  

ขอ้มูลโดยสังเขปของโรงไฟฟ้า Song Luy  คือ เป็นโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ซ่ึงมีสัญญาสัมปทานแบบ Build 
Own Operate มีขนาดก าลังการผลิตติดตั้งอยู่ที่ 46.7 MW โดยท าสัญญากับรัฐวิสาหกิจประเทศเวียดนาม คือ The Vietnamese 
Electricity (“EVN”) โดยที่โรงไฟฟ้าตั้งอยูจ่งัหวดับินห์ถ่วน ทางตอนใตข้องประเทศเวยีดนาม โดยเป็นที่ตั้ งหน่ึงที่เหมาะสมกบัการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์โดยโรงไฟฟ้า Song Luy ไดเ้ร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย ์(COD) ตั้งแต่วนัที่ 16 พฤษภาคม 2562 
ทั้งน้ีจะมีอายสัุญญาสัมปทาน 20 ปี เร่ิมตน้ในปี พ.ศ. 2562 และส้ินสุดในปี พ.ศ. 2582 โดยมีโครงสร้างค่าไฟฟ้าแบบ Feed in tariff 
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ช าระเป็นเงินดองเวียดนาม (VND) อัตราคงที่ที่ 2086 ดองต่อกิโลวตัต์ชัว่โมง (VND/kWh) หรือเทียบเท่า 9.35 เซ็นต์ต่อกิโลวตัต์
ชัว่โมง (VND/kWh) 

ขอ้ดีของโครงการน้ีคือ การได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากประเทศเวียดนาม ในช่วง 4 ปีแรกของการด าเนิน
โครงการโรงไฟฟ้า Song Luy จะไดร้ับการยกเวน้ภาษเีงินได ้ในปีที่ 5 ถึงปีที่ 13 จะช าระภาษเีงินไดร้้อยละ 5  ปีที่ 14-15 ช าระภาษี
เงินไดร้้อยละ 10 และปีที่ 16 ถึง 20 จะช าระภาษเีงินไดร้้อยละ 20 และโครงการมีจุดเด่นคือ ตั้งอยู่ในเขตติดต่อกับสถานียอ่ยของ 
EVN ท าใหค้วามเส่ียงในการผลิตกระแสไฟฟ้าแลว้จ่ายเขา้ระบบไม่ได ้จะต ่ากวา่โครงการอื่น  

เมื่อพจิารณาข้อมูลทางการเงินของ B-Solar ในปี พ.ศ. 2562 ซ่ึงเป็นงบการเงินตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 พบว่า 
ในช่วงระยะเวลา 6 เดือน โครงการมีรายไดป้ระมาณ 146 ลา้นบาท และมีก าไร 21.5 ลา้นบาท ดงันั้นหากวา่มีการด าเนินการครบทั้ง
ปี โครงการจะมีรายไดอ้ยู่ประมาณ 7 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐต่อปี  และจะมีก าไรในช่วงแรก ตั้งแต่ 1,600,000 – 1,700,000 ดอลล่าร์
สหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่าประมาณ 40-50 ลา้นบาท  

ราคาซ้ือขายหุ้นใน AIDC มีการตกลงราคาซ้ือขายที่ 23.92 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ หรือประมาณ 749 ล้านบาท โดยมี
ขนาดรายการสูงสุดอยูท่ี่ร้อยละ 28.13 ตามเกณฑ์ของมูลค่ารวมส่ิงตอบแทน และเมื่อรวมกับการได้มาซ่ึงสินทรัพย์อื่น ๆ ในรอบ
ระยะเวลา 6 เดือนก่อนหนา้ ขนาดรายการรวมสูงสุดอยูท่ี่ร้อยละ 33.19 

บริษทัฯ คาดวา่จะไดร้ับผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการน้ีอยูท่ี่ IRR 7.22% โดยมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 
13 ปี การลงทุนครั้ งน้ีเป็นไปตามแผนธุรกิจของบริษทัฯ เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ โครงการน้ีมีการรับรู้
รายได้และผลก าไรแล้ว และเป็นการเปิดโอกาสให้บริษทัฯ ได้เข้าลงทุนในประเทศเวียดนามเป็นครั้ งแรก โดยที่โครงการน้ี 
เนือ่งจากเป็นโครงการที่ด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ จึงมีความเส่ียงที่ต ่ากวา่โครงการที่ยงัไม่ก่อสร้าง  

ในวาระน้ี มีผูถ้ือหุน้ส่งค าถามหรือขอ้เสนอแนะล่วงหนา้มาที่ส านกังานเลขานุการบริษทัฯ ดงัน้ี  

ผู้ด าเนินการประชุม : ค าถามจาก นายชุติไชย นภาศพัท์ ผูถ้ือหุน้ ดงัน้ี 

1. ต้องการให้บ ริษัทฯ  ช้ีแจงผลตอบแทนการลงทุนใน  AIDC เช่น IRR หรือ
ระยะเวลาคืนทุน โดยต้องการให้อธิบายในทางตัวเลขทางการเงิน มากกว่าการ
อธิบายเชิงนามธรรม และก าไรต่อหุน้ที่ระดบั 7.22% ต ่ากวา่ในตลาดหรือไม่ แมจ้ะ
มีสมมติฐานด้านรายได้ไว้ในตารางหน้า 12 ของสารสนเทศรายการได้มาซ่ึง
สินทรัพยแ์ล้วก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถค านวณผลตอบแทนต่อหุ้นที่จะกลับมาที่
บริษทัฯ ได ้ 

2. กรณีของ B-Solar ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตไฟฟ้า มีหน้ีสินระยะยาว 795.33 ลา้นบาท จะท าให้
บริษทัฯ ตอ้งมีการเพิม่ทุนในอนาคตอีกหรือไม่ 

3. ท าไมบริษทัฯ จึงต้องมีการเพิ่มทุน ทั้งที่บริษทัฯ ได้มีการวางเงินมัดจ าไวแ้ล้ว 
340.77 ลา้นบาท และบริษทัฯ ยงัมีเงินสดที่ใช้ในการมัดจ าค่าที่ดินที่จงัหวดัพงังา 
ที่น่าจะไดค้ืนอีกจ านวน 300 ลา้นบาท 

4. ตอ้งการทราบเหตุผลในการเพิม่ทุนจดทะเบียน จ านวน 4,000,000,000 หุน้ ที่ราคา 
0.15 บาทต่อหุ้น แทนที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียน จ านวน 2,000,000,000 ลา้นหุ้น ที่
ราคา 0.30 บาทต่อหุน้ เพือ่ไม่ใหม้ีจ านวนหุน้ที่มากเกินไป 
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5. ท าไมบริษทัฯ จึงสร้างอาคารส านักงานของตนเอง ทั้ง ๆ ที่บริษทัฯ ยงัไม่มีก าไร 
และไม่เห็นวา่บริษทัจดทะเบียนอื่น จะพยายามมีอาคารส านกังานของตนเอง ทั้งที่
มีก าไรตลอด โดยผูถ้ือหุน้ไดแ้สดงความไม่เห็นดว้ยต่อการสร้างอาคารส านักงาน
ดงักล่าว เนื่องจากเป็นการใชเ้งินลงทุนจ านวนมาก ในขณะที่บริษทัฯ ยงัไม่มีก าไร
จากการประกอบการ และอาจถือไดว้า่เป็นการลงทุนที่ไม่คุม้ค่า 

6. ตอ้งการทราบเงินลงทุนอื่น ๆ ในประเทศลาว วา่มีความคืบหนา้อยา่งไรบา้ง 

นายวิกรม ลีนะบรรจง  

ท่ีปรึกษาทางการเงิน 

: ตอบขอ้ซกัถามจาก นายชุติไชย นภาศพัท์ ดงัน้ี 

1. ดงัที่ไดเ้รียนวา่ IRR ของบริษทัฯ อยู่ที่ 7.22% โครงการน้ียงัมีโอกาสอีกส่วนหน่ึง 
ถา้หากวา่บริษทัฯ ได้เขา้ลงทุนแลว้ เน่ืองจาก โครงการน้ีมีการขอสนบัสนุนเงินกู ้
ในประเทศเวยีดนามอยู่ ดว้ยอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนขา้งสูง บริษทัฯ เล็งเห็นวา่ หาก
บริษทัฯ เข้าไปลงทุน ก็จะมีโอกาสในการรีไฟแนนซ์ (“Refinance”) เงินกูก้ ้อนน้ี
ได ้ถา้หากท าส าเร็จ ก็จะท าใหร้ะดบัผลตอบแทน IRR เพิม่ขึ้นที่ระดบั 8.26%  

ส่วนประมาณการผลตอบแทนอื่น ดงัที่ไดเ้รียนวา่มีระยะเวลาคืนทุนอยู่ที่ 13 ปี  

ในเร่ืองก าไรต่อหุ้นที่ 7.22% ต ่ากวา่โครงการอื่นในตลาดหรือไม่ ตอ้งขอเรียนว่า 
ส าหรับการลงทุนในโรงไฟฟ้าที่มีการด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ ถือวา่อยูใ่นระดับ
ที่ดี ไม่ไดต้ ่ ากวา่โครงการอื่นในตลาด แต่มีโครงการที่สูงกว่าเช่นกัน ทั้งน้ีขึ้นอยู่
กบัสถานะของโครงการที่เขา้ไปลงทุน ถา้เป็นการเขา้ลงทุนตั้งแต่ครั้งแรก โดยผู ้
ลงทุนมีความเส่ียงตั้งแต่ขั้นตอนการขออนุญาต การท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า การ
ก่อสร้าง ยอ่มตอ้งมีผลตอบแทนที่สูงกวา่ 

2. ประเด็นหน้ี สินที่ ของ  B-Solar นั้น  เป็นแบบ  Project finance ดังนั้ น  ในการ
ประมาณการทางการเงิน ที่ปรึกษาทางการเงินไดค้ านึงถึงรายได ้และกระแสเงิน
สด โดยค านึงถึงกระแสเงินสดที่ช าระคืนเงินกูน้ี้แลว้ ดงันั้นจึงสามารถตอบไดว้่า 
โครงการสามารถช าระหน้ีเงินกู ้ไดด้้วยกระแสเงินสดจากรายไดข้องโครงการ จึง
ไม่มีความจ าเป็นที่บริษทัฯ จะตอ้งเพิม่ทุนเพือ่ช าระหน้ีเงินกูน้ี้ 

3. ตอบขอ้ซกัถามในเร่ืองของจ านวนหุน้เพิ่มทุนวา่ ในขณะที่คณะกรรมการบริษทัฯ 
พจิารณาการเพิม่ทุน ณ ขณะนั้นราคาตลาดหุ้นบริษทั มีราคาตั้งแต่ประมาณ 0.20-
0.27 บาท ต่อหุ้น ท าให้บริษทัฯ เห็นวา่ การเพิม่ทุนครั้งน้ีบริษทัฯ ตอ้งการใหผู้ถ้ือ
หุน้เขา้มาใช้สิทธิ เพือ่บริษทัฯ จะไดร้ับทุนเพือ่น าไปขยายโครงการต่าง ๆ อยา่งที่
รักษาการประธานเจา้หน้าที่บริหาร ไดเ้รียนใหท้ราบ จึงไดก้ าหนดราคาหุน้สามัญ
เพิม่ทุนครั้ งน้ี อยูท่ี่ หุน้ละ 0.15 บาท เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผูถ้ือหุ้นจองซ้ือและใช้
สิทธิเพือ่ใหก้ารเพิม่ทุนครั้งน้ีประสบผลส าเร็จ 

นายวิชญ์ สุวรรณศรี
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
(รักษาการ)  
และกรรมการ 

: ตอบขอ้ซกัถามจาก นายชุติไชย นภาศพัท์ ดงัน้ี 

1. ขอช้ีแจงในประเด็นของเงินมัดจ าว่า เงินมดัจ าเดิมจ านวน 420 ล้าน ภายหลกัหัก
ออกจากโครงการน ้าประปา ปัจจุบันคงเหลือประมาณ 340 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นเงิน
ส าหรับโครงการอื่น ๆ ซ่ึงอยูใ่น MOU ประมาณ 4-5 โครงการ ได้แก่ โครงการ
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เขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้า ขนาดประมาณ 300 MW มูลค่าการลงทุนประมาณ 600 
ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ถดัมาคือส่วนของโรงไฟฟ้า Song Luy ซ่ึงบริษทัฯ จะหักเงิน
บางส่วนมาลงทุนในโครงการน้ี และส่วนที่สาม คือ โครงการลม ซ่ึงอยูใ่น MOU 
น้ีเช่นกนั ดงันั้น เงินจ านวน 340 ลา้นบาท จึงไม่ไดม้ีวตัถุประสงค์เพื่อน าไปใชก้ับ
โครงการโรงไฟฟ้า Song Luy เพียงโครงการเดียว ยงัมีโครงการอื่นตามแผนอีก
เช่นกนั 

2. ตอบขอ้ซกัถามในเร่ืองเงินลงทุนอื่น ๆ วา่ ปัจจุบันมีอีกหลายโครงการที่บริษทัฯ 
ก าลังท าการศึกษา โดยอยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาและส ารวจกิจการ บาง
โครงการอยูใ่นขั้นตอนการเตรียมความพร้อมใหบ้ริษทัฯ เขา้ศึกษาโครงการ แต่ละ
โครงการจะมีความพร้อมแตกต่าง โดยบริษทัฯ คาดว่าอีกไม่นานแต่ละโครงการ
จะมีความคืบหนา้ เนื่องจากการมีสัญญาการรักษาความลับกบัทางบริษทัคู่ค้า ท า
ให้บริษทัฯ ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ ตัวอย่างเช่น โรงไฟฟ้า Song Luy เป็น
หนึ่งตัวอย่างที่อยู่ในแผนธุรกิจ ซ่ึงเมื่อถึงเวลาบริษทัฯ จะมีการอนุมัติและแจ้ง
ขอ้มูลต่าง ๆ ใหก้บัผูถ้ือหุน้ไดท้ราบต่อไป 

นายกวิน เฉลิมโรจน์
 กรรมการ 

: ตอบขอ้ซกัถามจาก นายชุติไชย นภาศพัท์ ในประเด็นของการสร้างอาคารส านกังานวา่  

เนื่องดว้ยปัจจุบนั บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการเช่าส านกังานปีละประมาณ 10 ลา้นบาท โดย
สัญญาเช่ามีระยะเวลา 3 ปี ซ่ึงจะครบก าหนดในเดือนตุลาคม 2564 ซ่ึงบริษทัฯ ยงัคงมี
เวลาในการสร้างอาคารส านกังานอีกประมาณ 1 ปี 

โดยที่คณะกรรมการบริษทัฯ ไดม้ีมติในการสร้างอาคารส านกังาน ตั้งแต่ปลายปี 2562 ซ่ึง
ปกติจะใช้ระยะเวลาทั้งกระบวนการประมาณ 1 ปี คร่ึง โดยขณะน้ี บริษทัฯ ไดท้ าการ
ออกแบบอาคารส านกังานเสร็จแลว้ โดยมีการออกแบบเพือ่รองรับการขยายตวัของบริษทั
ฯ เน่ืองจากส านักงานปัจจุบันอาจจะมีพื้นที่ไม่เพียงต่อการรองรับการขยายตวัของธุรกิจ
ของบริษทัฯ ในอนาคต นอกจากน้ี บริษทัฯ อาจน าพื้นที่ส่วนเกินให้พนัธมิตรทางธุรกิจ
ของบริษทัฯ หรือบริษทัคู่คา้ของบริษทัฯ เช่า 

ผู้ด าเนินการประชุม : ขอ้เสนอแนะจาก นายชุติไชย นภาศพัท์ ผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ ดงัน้ี 

ในฐานะของผูถ้ือหุน้ ซ่ึงมีประสบการณ์ในการลงทุนดา้นอสังหาริมทรัพย ์มีความเห็นว่า 
ช่วงเวลาน้ีไม่สมควรเขา้ลงทุนอยา่งยิง่ อีกทั้งยงัไม่เห็นถึงจุดแข็งของบริษทัฯ ในธุรกิจน้ี 
อีกทั้งยงัมีการแข่งขนัสูงมาก 

ผู้ด าเนินการประชุม : ค าถามจาก นายชยตุ  มิตรชาตพล ผูถ้ือหุน้  

ขอให้บริษทัฯ สรุปการวางเงินมัดจ าในการตรวจสอบสถานะกิจการ (Due Diligence) 
ของบริษทัฯ ที่คา้งอยูใ่นโครงการต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. วนัที่วางเงินมดัจ า 

2. จ านวนเงินมดัจ าที่เหลืออยู ่ณ ปัจจุบนั 

3. หลกัประกนัของเงินมดัจ า 
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4. วนัส้ินสุดตามเวลาที่ตกลง / ขยายเวลา สุดทา้ย ณ ปัจจุบนั 

5. สถานการณ์การพจิารณาโครงการนั้น ๆ ณ ปัจจุบนั 

6. สถานะของเงินมดัจ าแต่ละโครงการ 

นายวิชญ์ สุวรรณศรี
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
(รักษาการ)  
และกรรมการ 

: ตอบขอ้ซกัถามจาก นายชยตุ  มิตรชาตพล โดยปัจจุบนั บริษทัฯ มีการวางเงินมดัจ าทั้งส้ิน 
5 โครงการ โดยในแต่ละโครงการมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

1. เงินมดัจ าเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการของ AIDC ดงัที่กล่าวไปว่า มี
โครงการน ้าประปาที่บริษทัฯ ไดเ้ขา้ลงทุนไปแลว้ โครงการโรงไฟฟ้า Song Luy 
และโครงการที่เหลือซ่ึงอยูใ่นระหว่างการศึกษาโครงการ โดยทั้งหมดมีเงินมดัจ า
ตอนเร่ิมตน้ 420 ลา้นบาท เมื่อหกัโครงการน ้าประปา จะท าใหเ้หลือเงินมดัจ า 340 
ลา้นบาท โดยบริษทัฯ ไดร้ับหลกัประกันเป็นหนังสือค ้ าประกันจากธนาคารเต็ม
จ านวน ซ่ึงถือไดว้า่ไม่มีความเส่ียงมาก โดยระยะเวลาในการศึกษาสถานะกิจการ
จะส้ินสุดในวนัที่ 29 กันยายน 2563 ซ่ึงบริษทัฯ ได้พจิารณาความเป็นไปไดข้อง
โครงการต่อไป 

2. เงินมัดจ าเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการของซ้ือที่ดินที่จังหวดัพงังา 
จ านวน  350 ลา้นบาท และมีหลกัประกนัเป็นโฉนดที่ดินจ านวน 9 ฉบบั และใบ
หุน้ 3 ฉบับ โดยมูลค่าที่ดินที่ไดร้ับการประเมินของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมี
มูลค่ากวา่ 1,000 ล้านบาท ซ่ึงโฉนดและใบหุ้นได้เก็บรักษาไวท้ี่บริษัท ฮันตัน 
แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จ ากดั จึงถือไดว้า่เงินที่น าไปใชใ้นการศึกษาโครงการ
มีหลักประกันที่ค่อนขา้งปลอดภยัพอสมควร โดยระยะเวลาในการศึกษาสถานะ
กิจการจะส้ินสุดในเดือนตุลาคม 2563 โครงการน้ีบริษทัฯ ไดแ้จ้งกบัทางตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ไปแลว้วา่ จากการศึกษาพบวา่โอกาสที่จะประสบความส าเร็จในการ
ลงทุนอาจจะเป็นไปไดน้อ้ย บริษทัฯ จะขอยกเลิกโครงการ ซ่ึงไม่มีค่าปรับเกิดขึ้ น
แต่อยา่งใด 

3. เงินมดัจ าเพื่อศึกษาโครงการกังหนัน ้ าเติมอากาศ โดยมีลกัษณะคลา้ยกบักงัหนัน ้ า
ชยัพฒันา แต่มีการติดตั้งโซลาร์เซลล์ไวด้า้นบน ท าให้ไม่ตอ้งใชไ้ฟฟ้า จ านวน 20 
ล้านบาท โดยมีเช็คธนาคารกรุงเทพเป็นหลักประกัน ระยะเวลาในการศึกษา
สถานะกิจการจะส้ินสุดในเดือนมกราคม 2564 ปัจจุบันโครงการยงัไม่มีความ
คืบหนา้มากนกั เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) อีกทั้ งยงัเป็นโครงการเกี่ยวกับภาครัฐ จึงใช้เวลาด าเนินการที่
ค่อนขา้งมาก 

4. เงินมัดจ าเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ
กัมพูชา ที่กรุงพนมเปญ จ านวน 110 ล้านบาท ระยะเวลาในการศึกษาสถานะ
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กิจการจะส้ินสุดในเดือนเมษายน 2564 ณ ปัจจุบันบริษทัฯ ได้ท าการศึกษาเร่ือง
การตลาดในประเทศกมัพชูา และมีบริษทัฯ ที่ปรึกษาระดบัสากลเขา้มาช่วยดู หาก
มีความคืบหนา้อยา่งไร บริษทัฯ จะแจง้ใหท้ราบต่อไป 

5. เงินมัดจ าเพือ่ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ประเทศลาว  
โดยโครงการน้ีมีความน่าสนใจเน่ืองจากเป็นโครงการที่ประเทศลาวได้มีการ
ส่งออกไฟฟ้าไปทางสายส่งไปยงัประเทศกมัพชูา บริษทัฯ ไดว้างมดัจ าจ านวน 300 
ล้านบาท ส้ินสุดระยะเวลาการศึกษาโครงการในเดือนพฤษภาคม  2564 โดย  
บริษทัฯ ได้รับหนังสือค ้ าประกันธนาคารตามจ านวนเงินที่บริษทัฯ ไดม้ัดจ าไป 
เป็นหลกัประกนั 

ผู้ด าเนินการประชุม : ช้ีแจงเพิม่เติมวา่ โครงการทั้ งหมด ยกเวน้โครงการน ้าประปา และโรงไฟฟ้า Song Luy 
ทั้งหมดเป็นการศึกษาโครงการทั้งหมด โครงการทั้งหมดยงัไม่เกิดขึ้ นและมีความไม่
แน่นอน ในวนัน้ีจะเป็นการกล่าวโดยสรุปวา่ เงินมดัจ าที่บริษทัฯ ใช้ไปเป็นเงินมดัจ าใน
เร่ืองใดบ้าง ถ้าโครงการทั้งหมดส าเร็จ บริษทัฯ ต้องด าเนินการตามกฎและระเบียบที่
เกี่ยวขอ้งของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ต่อไป 

ผู้ด าเนินการประชุม : ค าถามจาก นายชูพงษ ์บุญศิริวฒัน์ อาสาพทิกัษสิ์ทธิผูถ้ือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู ้ลงทุนไทย 
ดงัน้ี 

1. ตอ้งการทราบถึงความคืบหนา้ และโอกาสในการท าให้เงื่อนไขบงัคบัก่อนเสร็จ
สมบูรณ์ของ B-Solar และการหาหลกัประกันแทนหลกัประกันของผูถ้ือหุน้เดิม 
ในเดือนตุลาคม 2563 และโอกาสที่จะไม่เป็นไปตามแผนมากนอ้ยเพยีงใด 

2. B-Solar มีการเร่ิม COD ตั้งแต่วนัที่ 16 พฤษภาคม 2562 จนถึงปัจจุบนั เป็นไปตาม
แผนหรือไม่ และมีการคาดเคลื่อนจากสมมติฐานที่ตั้ งไว ้ที่รายไดต่้อปี 6.85-7.60 
ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือไม่ 

3. ความเส่ียงหากเพิม่ทุนและซ้ือกิจการไดส้ าเร็จแลว้ แต่ผลการด าเนินการจริงไม่ได้
เป็นไปตามแผน มีโอกาสมากนอ้ยเพยีงใด 

นายวิชญ์ สุวรรณศรี
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
(รักษาการ)  
และกรรมการ 

: ตอบขอ้ซกัถามจาก นายชูพงษ ์บุญศิริวฒัน์ ดงัน้ี 

1. กรณี  B-Solar หรือโรงไฟฟ้า Song Luy ขณะน้ี  อยู่ในขั้ นตอนของการท าให้
เง่ือนไขบงัคบัก่อนเสร็จสมบูรณ์ โดยมีเง่ือนไขบงัคบัก่อนจ านวนทั้งส้ิน 5 ขอ้ ซ่ึง
ขณะน้ีสามารถด าเนินการไปได้แลว้ 2 ขอ้ โดยที่อีก 3 ขอ้ที่เหลือ บริษทัฯ คาดว่า
จะสามารถด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จไดภ้ายในเดือนตุลาคม 2563  

2. ค่าไฟฟ้าหรือปริมาณไฟฟ้าที่ได้รับของ B-Solar ถือว่าดีกว่าประมาณการทาง
การเงินที่คาดไว ้ซ่ึงทางบริษทัฯ ถือวา่เป็นที่น่าพอใจ เมื่อบริษทัฯ ไดเ้ขา้ไปพฒันา
โครงการ บริษทัฯ จะเขา้ไปดูค่าใชจ่้ายที่สามารถท าใหล้ดลงได ้ซ่ึงบริษทัฯ มีความ
มัน่ใจวา่จะสามารถลดตน้ทุนและสร้างกระแสเงินสดที่เพิม่ขึ้นใหก้บับริษทัฯ ได ้
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3. กรณีของความเส่ียง ขอเรียนว่า ในทุกการประกอบธุรกิจ ยอ่มมีความเส่ียง ซ่ึง
ขึ้นอยูก่บัผูบ้ริหารจะประเมิน หรือใชว้ธีิการใดในการลดหรือหลีกเลี่ยงกบัความ
เส่ียงดงักล่าว โดยในธุรกิจของ Solar farm นั้น บริษทัฯ มีนโยบายที่ชดัเจนในเร่ือง
ของความเส่ียง โดยส่วนที่เป็นความเส่ียงจากภยัธรรมชาติ หรือภยัจากบุคคลที่สาม 
บริษทัฯ ได้มีการท าประกันภัยไว้ ซ่ึงหากเกิดเหตุการณ์ที่ท าให้ไม่สามารถ
ประกอบธุรกิจได ้บริษทัฯ จะมีเงินที่ไดจ้ากประกนัภัยมาชดเชยรายได้ในส่วน
ดงักล่าว 

ผู้ด าเนินการประชุม : ช้ีแจงเพิ่มเติม ในประเด็นความคืบหนา้ และโอกาสในการท าใหเ้งื่อนไขบังคบัก่อนเสร็จ
สมบูรณ์ของโครงการ B-Solar วา่ 

เงื่อนไขบงัคับก่อนที่ส าเร็จแล้ว ข้อแรก คือ หลกัฐานที่แสดงให้เห็นวา่บริษทัเป้าหมาย
เป็นผูถ้ือหุน้ตามกฎหมายของ B-Solar และขอ้ที่สองที่ส าเร็จแลว้คือ หลักฐานการช าระ
เงินเบี้ ยประกนัส าหรับกรมธรรม์ที่เกี่ยวขอ้งในการประกอบธุรกิจ โดยเง่ือนไขบังคับ
ก่อนที่ย ังไม่ส าเร็จคือ เร่ืองที่ เกี่ยวข้องกับการกู ้ยืม เงินกับธนาคารตามข้อ 2-4 ของ
สารสนเทศตามเอกสารแนบทา้ย 1 หนา้ที่ 4 

ผู้ด าเนินการประชุม : นายชูพงษ์ บุญศิ ริวฒัน์  อาสาพิทักษ์สิทธิผู ้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู ้ลงทุนไทย มี
ขอ้เสนอแนะว่า โอกาสในอนาคตที่บริษทัฯ จะมีการเพิม่ทุนมีสูงมากหากบริษทัฯ ไม่ได้
สินเช่ือเพือ่ธุรกิจส าหรับโครงการขนาดใหญ่ และการหาพนัธมิตรในทางธุรกิจในอนาคต 
นอกจากนั้น อาจตอ้งมีการใชค้นอีกจ านวนมาก และยงัไม่รวมถึงการลงทุนในโรงไฟฟ้า
ขนาด  200 MW ในประเทศพม่า  ดังนั้ น  ผู้ถือหุ้นต้องการขอความมั่นใจจากทาง
คณะกรรมการ 

นายวิชญ์ สุวรรณศรี
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
(รักษาการ)  
และกรรมการ 

: ช้ีแจงข้อเสนอแนะจากนายชูพงษ์ บุญศิริวฒัน์ ว่า โครงการโรงไฟฟ้าขนาด 200 MW 
บริษทัฯ มีความคืบหนา้ระดบัหนึ่ง ในการหาพนัธมิตรทางธุรกิจซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ค่อนขา้งมีช่ือเสียงในดา้นพลังงานน ้ามันและก๊าซ
ธรรมชาติ ซ่ึง ณ  ขณะน้ี  บริษัทฯ ได้มีความร่วมมือระดับหน่ึง ในการเข้าตรวจสอบ
สถานะกิจการ และมีทีมงานที่จะเข้ามาดูวา่จะพฒันาโครงการร่วมกนัได้อยา่งไร มีการ
ติดต่อกนัมาเกือบ 1 ปี แต่เน่ืองจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) ท าให้การลงพื้นที่ค่อนข้างล าบาก แต่ขอเรียนให้ผู ้ถือหุ้นทราบวา่ ความ
ร่วมมือน้ีมีลักษณะที่ค่อนขา้งเป็นบวก เน่ืองจากโครงการน้ีมีทั้งสายส่งจากพม่า และได้
ผูร้ับเหมาแลว้ คงเหลือแต่รอเงินลงทุน 

ในการน้ี คณะกรรมการบริษทัได้พจิารณาแลว้ เห็นสมควรใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้เพื่อพจิารณาอนุมติัการ
เพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ อีกจ านวน 2,000,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 3,335,000,087.50 บาท แบ่งออกเป็น 
6,670,000,175 หุน้ มูลค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท เป็นจ านวน 5,335,000,087.50 บาท แบ่งออกเป็น 10,670,000,175 หุน้ มูลค่า
หุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 4,000,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท 
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เมื่อไม่มีผูถ้ือหุน้มีค าถามเพิม่เติม ผูด้ าเนินการประชุมจึงขอใหท้ี่ประชุมลงมติในวาระพจิารณาอนุมติัการเพิม่ทุนจด
ทะเบียนของบริษทัฯ อีกจ านวน 2,000,000,000 บาท จากเดิม 3,335,000,087.50 บาท เป็น 5,335,000,087.50 บาท โดยการออกหุน้
สามญัเพิม่ทุนใหม่จ านวนไม่เกิน 4,000,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ อีกจ านวน 2,000,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 3,335,000,087.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 5,335,000,087.50 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่ม
ทุนจ านวนไม่เกิน 4,000,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย 3,250,726,840 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

รวม 3,250,726,840 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

หมายเหตุ : (1) การลงมติในวาระน้ีจะตอ้งไดร้ับการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(2) ในวาระน้ีมีผูถ้ือหุ้นและผู ้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้ นจากวาระก่อนหน้า 
จ านวน 13,415 หุ้น คิดเป็น 13,415 เสียง ท าให้ในวาระน้ีมีจ านวนคะแนนเสียงของผูถ้ือหุน้และผูร้ับ
มอบฉันทะทั้งหมด 3,250,726,840 เสียง 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิม
ทุนจดทะเบียน 

ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ  จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  จ านวนไม่ เกิน 
2,000,000,000 บาท รายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 2 เพือ่ให้สอดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ บริษทัฯ จึงตอ้ง
ด าเนินการแกไ้ขเพิม่เติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4. โดยใชข้อ้ความดงัต่อไปน้ีแทน  

"ขอ้ 4. 

 

ทุนจดทะเบียน 
จ านวน 

5,335,000,087.50 บาท 

 

(ห้าพนัสามร้อยสามสิบห้าล้านแปดสิบเจ็ด
บาทหา้สิบสตางค์) 

 แบ่งออกเป็น 10,670,000,175 หุน้ (หนึ่งหมื่นหกร้อยเจ็ดสิบล้านหนึ่งร้อยเจ็ด
สิบหา้หุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ 0.5 บาท (หา้สิบสตางค์) 

 โดยแยกออกเป็น:  

 หุน้สามญั 10,670,000,175 หุน้ (หนึ่งหมื่นหกร้อยเจ็ดสิบล้านหนึ่งร้อยเจ็ด
สิบหา้หุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ -  หุน้ (ไม่มี)” 
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ทั้งน้ี ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพิม่เติมถอ้ยค าเพือ่ใหเ้ป็นไปตามค าส่ังของนายทะเบียน 

ในการน้ี คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาและอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของบริษทัฯ ขอ้ 4. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ รวมทั้งการมอบอ านาจ ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

เน่ืองจากในวาระน้ี ไม่มีผูถ้ือหุ้นส่งค าถามหรือขอ้เสนอแนะล่วงหน้ามาที่อีเมลบริษทัฯ หรือ กล่องค าถาม ณ จุด
ลงทะเบียน ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพจิารณาอนุมตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ข้อ 4. 
เร่ืองทุนจดทะเบียน เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียน รวมถึงการมอบอ านาจตามที่เสนอ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการ
เพิม่ทุนจดทะเบียน รวมถึงการมอบอ านาจตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย 3,250,746,840 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

รวม 3,250,746,840 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

หมายเหตุ : (1) การลงมติในวาระน้ีจะตอ้งไดร้ับการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(2) ในวาระน้ีมีผู ้ถือหุ้นและผู ้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้ นจากวาระก่อนหน้า 
จ านวน 20,000 หุ้น คิดเป็น 20,000 เสียง ท าให้ในวาระน้ีมีจ านวนคะแนนเสียงของผูถ้ือหุน้และผูร้ับ
มอบฉันทะทั้งหมด 3,250,746,840 เสียง  

วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 4,000,000,000 หุ้น 

ในวาระน้ี ประธานฯ ได้มอบหมายให ้นายวกิรม ลีนะบรรจง ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษทัหลักทรัพย์ ฟินันซ่า 
จ ากดั ท าหนา้ที่รายงานใหท้่านผูถ้ือหุน้ทราบ 

นายวิกรม ลีนะบรรจง แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ  จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  จ านวนไม่ เกิน 
4,000,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 2,000,000,000 บาท รายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 2 
บริษทัฯ มีความประสงค์ที่จะจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบริษทัฯ จ านวนไม่เกิน 4,000,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท 
ใหแ้ก่ผู ้ถือหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผูถ้ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในราคาหุน้ละ 0.15 บาท โดย
ก าหนดอตัราส่วนในการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมที่ 1.66750004375 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้สามญัเพิม่ทุน  

ในการน้ี บริษทัฯ ไดก้ าหนดวนัจองซ้ือหุน้สามญัเพิม่ทุนของบริษทัฯ เป็นวนัที่ 8 - 15 ตุลาคม 2563 หรือวนัที่คณะ
กรรมการบริหารของบริษทัฯ และ/หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหาร จะพจิารณาแกไ้ขตามความเหมาะสมเพือ่ประโยชน์ของบริษทัฯ  

ทั้งน้ี ใหค้ณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ  และ/หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหาร มีอ านาจในการใช้ดุลยพนิิจในการ
พจิารณาจัดการปัดเศษหุ้น โดยเศษของหุ้นตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปให้ปัดขึ้ น และต ่ากว่า 0.5 ให้ปัดทิ้ง หรือด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็น
สมควรเกี่ยวกับการจัดการเศษหุ้นเพื่อใหก้ารเพิ่มทุนครั้งน้ีประสบผลส าเร็จ และพิจารณาก าหนดและแกไ้ขรายละเอียดอื่น ๆ ที่
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เกี่ยวขอ้งกับการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว เช่น (1) การแกไ้ขวนัก าหนดรายช่ือผูถ้ือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซ้ือและไดร้ับการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน (Record Date) การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การก าหนดและแกไ้ขระยะเวลา
การเสนอขาย การช าระค่าหุน้ รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว (2) การเขา้เจรจา 
ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว รวมทั้งด าเนินการต่าง ๆ 
อนัเกี่ยวเน่ืองกบัการจดัสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนดงักล่าว และ (3) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นและ
เกี่ยวขอ้งกับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนดังกล่าว ซ่ึงรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานดังกล่าวต่อ
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง และการน าหุน้สามญัเพิม่ทุนของบริษทัฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ 
(mai) และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเกี่ยวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว 

ในกรณีที่มีหุน้เหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถ้ือหุน้ตามสัดส่วนในรอบแรกแลว้  บริษทัฯ จะจดัสรรหุน้ส่วนที่เหลือ
ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ซ่ึงแสดงความจ านงจองซ้ือเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุน้จนกวา่จะหมด หรือไม่สามารถจดัสรรไดเ้นื่องจากเป็น
เศษหุน้ หรือจนกวา่จะไม่มีผูถ้ือหุน้รายใดประสงค์ที่จะจองซ้ือหุน้ดงักล่าวอีกต่อไป ในกรณีดงักล่าวบริษทัฯ จะด าเนินการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษทัฯ ต่อไป 

ในกรณีที่มีผูถ้ือหุน้ซ่ึงแสดงความจ านงจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ เกินสัดส่วน อาจมีหนา้ที่ท าค าเสนอซ้ือ
หลกัทรัพย์ท ั้งหมดของบริษทัฯ หากการจองซ้ือเกินสัดส่วนส่งผลใหผู้ ้ถือหุ้นซ่ึงจองซ้ือเกินสัดส่วนรายดงักล่าวถือหุน้ของบริษทัฯ 
ในลักษณะที่ เพิ่มขึ้ นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องท าค าเสนอซ้ือหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  ที่ ทจ. 
12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธีิการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พือ่ครอบง ากิจการ (รวมทั้งที่มีการแกไ้ขเพิม่เติม) 

ในการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดังกล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิการพจิารณาไม่จัดสรรหุน้ใดใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือรายใด 
หากการจดัสรรดงักล่าวท าให้หรืออาจเป็นผลใหเ้ป็นการฝ่าฝืนข้อจ ากัดเร่ืองสัดส่วนการถือหุน้ของคนต่างดา้วตามที่ก าหนดใน
ขอ้บังคับของบริษทัฯ ซ่ึงปัจจุบนัอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นของบริษทัฯ  ได้ไม่เกินร้อยละ  49 ของจ านวนหุ้นที่ไดอ้อกจ าหน่าย
แลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ 

ทั้งน้ี ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิในการจองซ้ือและไดร้ับการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน (Record Date) 
ในวนัที่ 28 สิงหาคม 2563  

รายละเอียดทั้งหมดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) รายละเอียดปรากฏตาม  ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2. และ
สารสนเทศเกี่ยวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน รายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3. ของหนงัสือเชิญประชุม 

ในการน้ีคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู ้ถือหุ้นพจิารณาและอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษทัฯ จ านวน 4,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนจ านวนหุน้ที่ผูถ้ือหุ้น
แต่ละรายถืออยู ่(Rights Offering) และใหม้อบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ หรือกรรมการผูม้ีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพนับริษทัฯ 
ตามหนังสือรับรองของบริษทัฯ มีอ านาจพิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตาม
รายละเอียดขา้งตน้ 

ในวาระน้ี มีผูถ้ือหุน้ส่งค าถามหรือขอ้เสนอแนะล่วงหนา้มาที่อีเมลบริษทัฯ หรือ กล่องค าถาม ณ จุดลงทะเบียน ดงัน้ี 

ผู้ด าเนินการประชุม : ค าถามจาก นายชุติไชย นภาศพัท์ ผูถ้ือหุน้ 

กรณีที่ผู ้ถือหุ้นประสงค์จะจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิที่ตนมี จะต้องแสดง
ความจ านงตั้งแต่แรกใช่หรือไม่ 
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นายวิกรม ลีนะบรรจง  

ท่ีปรึกษาทางการเงิน 

: ตอบขอ้ซกัถามจาก นายชุติไชย นภาศพัท์ ว่า ผูถ้ือหุ้นที่ประสงค์จะจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่ม
ทุนเกินสิทธิ จะต้องแสดงความจ านงในใบจองซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุนแต่แรก โดยระบุว่า
เป็นการจองซ้ือเกินสิทธิ และระบุจ านวนหุน้ที่ผูถ้ือหุน้ประสงค์จะจองซ้ือ 

เมื่อไม่มีผูถ้ือหุน้มีค าถามเพิม่เติม ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอใหท้ี่ประชุมลงมติในวาระพจิารณาอนุมตัิการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิม่ทุนของบริษทัฯ จ านวนไม่เกิน 4,000,000,000 หุน้  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษทัฯ จ านวนไม่เกิน 4,000,000,000 หุน้ ตามที่เสนอ ดว้ย
คะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย 3,250,746,840 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

รวม 3,250,746,840 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

หมายเหตุ : (1) การลงมติในวาระน้ีจะตอ้งไดร้ับการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู ้
ถือหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

(2) ในวาระน้ีไม่มีผูถ้ือหุน้และผูร้ับมอบฉันทะลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึ้นจากวาระกอ่นหนา้  

วาระท่ี 5  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ผูด้ าเนินการประชุมสอบถามที่ประชุมวา่ ผูถ้ือหุน้รายใดมีค าถามหรือขอ้เสนอแนะเพิม่เติมหรือไม่ ซ่ึงไม่มีผูถ้ือหุน้มี
ค าถามหรือขอ้เสนอแนะเพิม่เติม จึงเรียนเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ือหุน้และผูร้ับมอบฉันทะของบริษทัฯ และแขกผูม้ีเกียรติทุกท่านที่ไดม้าเขา้ร่วมประชุม 
และกล่าวปิดการประชุมวสิามญัผูถ้ือหุน้ ครั้งที่ 1/2563 

ปิดประชุมเวลา 11.07 น. 
 
 

ลงช่ือ …………………...…..................… ประธานที่ประชุม 
 (นายติรวฒัน์ สุจริตกุล)  
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 4. 

รายนามและประวัติของผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกต้ังเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ  
ช่ือ : นายจอห์น เอ็ดเวอร์ด แม็คคอช  
ต าแหน่งท่ีจะเสนอแต่งต้ัง : กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
อายุ : 40 ปี  
สัญชาติ  : German 
ประวัติการศึกษา : - ปริญญาโท  Business administration,  

University of Witwatersrand, Johannesburg, South Africa  
- HEC School of Management MBA elective courses Paris, France 
- Associate Degree in Managemant of Business Operations Lausanne, 

Switzerland 
ประวัติการท างานและประสบการณ์ : 2561-ปัจจุบนั  บริษทั ยไูนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
  2561-ปัจจุบนั B.I.C. Group, Bangkok 

- Vice President, Development 
  2559-2561 Sapparot Group, Bangkok 

- กรรมการผูจ้ดัการ 
  2554-2559 Four Seasons Hotels, Bangkok 

-Director, F&B restaurants operations  
  2548-2550 Four Seasons Hotel Hampshire, UK 

-F&B Manager 
  2546-2547 Four Seasons Hotel Boston, USA 

- Assistant F&B Manager 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ % :  ของตนเอง: รอ้ยละ 0.000 
 ของคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ: ร้อยละ 0.000 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ
ของบริษัทฯ 

: 3 ปี ( ไดร้ับการแต่งตั้งปี 2561 )  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

: - ไม่มี -  

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน (ปัจจุบัน) 

: - ไม่มี -  

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืนท่ีไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน 

: - ไม่มี -  
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การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้มีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพ
เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ 

: - ไม่มี - 

การเข้าประชุมในปีท่ีผ่านมา : 9 / 9 ครั้ง 
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ช่ือ : นายพรอินทร์ แม้นมาลัย  
ต าแหน่งท่ีจะเสนอแต่งต้ัง : กรรมการ 
อายุ : 66  ปี 
สัญชาติ  : ไทย 
ประวัติการศึกษา : - ปริญญาโท การจดัการงานวศิวกรรม หลกัสูตรนานาชาติ มหาวทิยาลยัสวนิ

เบอร์นและมหาวทิยาลยับูรพา 
- ปริญญาตรี คณะวศิวกรรมไฟฟ้า สาขาไฟฟ้าก าลงั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- โรงเรียนเตรียมอุดมศกึษา สาขาวทิยาศาสตร์ 

ประวัติการอบรม  : -        Director Accreditation Program (DAP รุ่น178/2563)  
ประวัติการท างานและประสบการณ์ : 2562 - ปัจจุบนั บริษทั ยไูนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 

- รองประธานเจา้หนา้ที่บริหารดา้นเทคนิค 
  2559 - ปัจจุบนั บริษทั เมียนมาร์ ยพูเีอ จ ากดั (บริษทัในเครือ UPA) 

- ประธานคณะกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
  2559 - ปัจจุบนั บริษทั อนัดามนัเพาเวอร์ แอนด์ ยทูิลิต้ี จ ากดั  

(บริษทัในเครือ UPA) 
- รักษาการ รองประธานเจา้หนา้ที่บริหารดา้นเทคนิค 

  2556 - 2557 บริษทั เอนเนอร์ยี ่โซลูชัน่ เมเนจเมนท จ ากดั (บริษทัใน
เครือ บริษทั พลงังานบริสุทธ์ิ จ ากดั (มหาชน) (ESM)) 
- ประธานเจา้หนา้ที่บริหารดา้นเทคนิค 

  2555 - 2556 บริษทั เอนเนอร์ยี ่โซลูชัน่ เมเนจเมนท จ ากดั  
(บริษทัในเครือ บริษทั พลงังานบริสุทธ์ิ จ ากดั (มหาชน)
(ESM)) 
- ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 

  2553 - 2555 บริษทั ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน)  
(บริษทัในเครือ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)) 
- ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาสินทรัพย์ 

  2542 - 2552 บริษทั ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จ ากดั  
(บริษทัในเครือกลุม่บริษทั ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) 
- ผูจ้ดัการโครงการและผูจ้ดัการฝ่ายผลิต 

  2533 - 2541 บริษทั ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) 
- ผูจ้ดัการโครงการพเิศษ 

  2529 - 2533 บริษทั ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) 
- วศิวกรเคร่ืองมือวดัและวศิวกรไฟฟ้า 

  2526 - 2529 บริษทั ปัญจพล ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จ ากดั 
- นายช่างใหญ่ไฟฟ้า 

  2524 - 2526 บริษทั อาราเบียน บิซิเนส เมเนจเมนท ์เซอร์วสิ จ ากดั 
- วศิวกรออกแบบระบบไฟฟ้าระดบั 2 



                                                                                                    บริษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 

 27 

  2522 - 2524 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
- วศิวกรไฟฟ้าระดบั 1 

  2521 - 2522 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั อิเล็กโตรไทย 
- วศิวกรโครงการ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ % :  ของตนเอง: ร้อยละ 0.079 
 ของคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ: ร้อยละ 0.000 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ
ของบริษัทฯ 

: 2 ปี ( ไดร้ับการแต่งตั้งปี 2562 ) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

: - ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน (ปัจจุบัน) 

: - ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

: บริษทั เมียนมาร์ ยพูเีอ จ ากดั (บริษทัในเครือ UPA) 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมี
สภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับ
บริษัทฯ 

: 
 
 
 

- ไม่มี - 

การเข้าประชุมในปีท่ีผ่านมา : 9 / 9 ครั้ง  
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ช่ือ : นายเทวรักษ์ โรจนพฤกษ์   

ต าแหน่งท่ีจะเสนอแต่งต้ัง : กรรมการ 

อายุ : 60  ปี 

สัญชาติ  : ไทย 

ประวัติการศึกษา : - ปริญญาเอก สาขาอินทรียเ์คมี สถาบนัโพลีเทคนิคเร็นเซเลอร์ (Rensselaer 
Polytechnic Institute) รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาโท สาขาเคมีพอลิเมอร์ สถาบนัเทคโนโลยโีรเชสเตอร์ (Rochester Institute 
of Technology) รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี สาขาเคมี (เกียรตินิยมอนัดบั 2) มหาวทิยาลยัลอนดอน (University of 
London) ประเทศสหราชอาณาจกัร 

ประวัติการอบรม  : - หลกัสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ ส าหรับนกั บริหารระดบัสูง รุ่นที่ 18 
สถาบนัพระปกเกลา้ 

- หลกัสูตร โครงการผูจ้ดัการรุ่นใหม่ รุ่น 20 (MMP) โดย คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบญัชีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- หลกัสูตร โครงการ Senior Executive Program Class 22 โดย จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั / Northwestern University 

- หลกัสูตร ประกาศนียบตัรผูเ้ช่ียวชาญดา้นกฏหมาย ทรัพยสิ์นทางปัญญาชั้นสูง รุ่นที่ 
2 โดย 

- ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลาง 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 207) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 20/2015) โดย สมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตร Financial Statements for Director (FSD 29/2015) โดย สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตร Chartered Director Class (CDC )2015/10 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตร Audit Committee Seminar Get Ready for The Year End โดย สมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders โดย สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตร Ethical Leadership Program โดย สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย 
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ประวัติการท างานและประสบการณ์ : 2562 - ปัจจุบนั บริษทั ยไูนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการ 

  2560 - ปัจจุบนั บริษทั ยไูนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 

- ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ดา้นเทคนิค 

  2560 - ปัจจุบนั บริษทั เมียนมาร์ ยพูเีอ จ ากดั (บริษทัในเครือ UPA) 
- กรรมการ 

  2560 - 2561 บริษทั ยไูนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงและพจิารณา
ค่าตอบแทน 

  2558 - 2560 บริษทั ยไูนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการอิสระ 

  2556 - 2558 บริษทั พทีีที โกลบอลเคมีคอล จ ากดั (มหาชน) เครือกลุม่ บมจ ปตท 

- ผูช้ านาญการ 

  2557 - ปัจจุบนั ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลาง 

- ผูพ้พิากษาสมทบ 

  2555 - ปัจจุบนั บริษทัรถไฟฟ้าไทย จ ากดั (แอร์พอร์ทลิงค์) 

- อนุกรรมการก ากบัก ากบักลยทุรและบริหาร 

  2546 - ปัจจุบนั ส านกัราชบณัฑิตยสถานในส านกัพระราชวงั 

- กรรมการบญัญตัิศพัท์ปิโตเคมี และพอลิเมอร์ 

  2547 - 2548 บริษทั เน็คเซนท์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

- ที่ปรึกษาอาวธุโส ปิโตรเลียมและเคมภีณัฑ์ 

  2546 - 2556 บริษทั พทีีที ฟีนอล จ ากดั เครือ กลุ่ม บมจ ปตท 

- ผูอ้  านวยการโครงการ บิสฟีนอล-เอ 

  2532 - 2547 บริษทั ไทยพลาสติกและเคมภีณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) เครือกลุ่ม
ปูนซีเมนต์ไทย 

- ผูอ้  านวยการฝ่ายเทคโนโลย ี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ % :  ของตนเอง: ร้อยละ 0.000 

 ของคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ: ร้อยละ 0.000 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ
ของบริษัทฯ 

: 2 ปี ( ไดร้ับการแต่งตั้งปี 2562 )  
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ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

: - ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน (ปัจจุบัน) 

: - ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืนท่ีไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน 

: บริษทั เมียนมาร์ ยพูเีอ จ ากดั (บริษทัในเครือ UPA) 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้มีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพ
เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ 

: 

 

 
 

- ไม่มี -  

การเข้าประชุมในปีท่ีผ่านมา : 9 / 9 ครั้ง  
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี  5. 
ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 13. ที่ประชุมผูถ้ือหุน้เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการโดยใชเ้สียงขา้งมากตามหลกัเกณฑ์ และวธีิการดงัต่อไปน้ี  

(1) ผูถ้ือหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อเสียงหนึ่ง 

(2) ใหผู้ถ้ือหุน้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป  

(3) บุคคลซ่ึงไดร้ับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่
จะพงึมีหรือจะพงึเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซ่ึงไดร้ับการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนั
เกินจ านวนกรรมการที่จะพงึมีหรือจะพงึเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด  

ขอ้ 14. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครั้ ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการในขณะนั้น ถ้า
จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สุดกบัส่วน 1 ใน 3 

 กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนเป็นบริษทันั้นใหใ้ชว้ธีิจบัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะ
ออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่นต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู ้ออกจากต าแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระ
นั้นอาจถูกเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้

ขอ้ 15. กรรมการมีสิทธิไดร้ับค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทน
ในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู ้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็น
หลกัเกณฑ์ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได ้และนอกจากนั้นให้
ไดร้ับเบี้ยเลี้ยงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทั 

 ความในวรรคหน่ึงไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั ซ่ึงไดร้ับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอนัที่จะ
ไดร้ับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั 

ขอ้ 26. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถ้ือหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัตั้งแต่วนัส้ินสุดของรอบปี
บญัชีของบริษทั 

 การประชุมผูถ้ือหุน้คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแลว้ ใหเ้รียกวา่การประชุมวสิามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ือหุ้นเป็น
การประชุมวสิามญัเมื่อใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นควร  

 ผูถ้ือหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ช่ือ
กนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ือหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุ เร่ืองและเหตุผลใน
การที่ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผูถ้ือหุ้น
ภายใน 45 วนันบัแต่วนัที่ไดร้ับหนงัสือจากผูถ้ือหุน้ 

 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัใหม้ีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคที่ 3 ผูถ้ือหุน้ทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือกนัหรือผู ้
ถือหุน้คนอื่นๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามที่บงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายใน 45 วนันบัแต่วนัครบ 
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 ก าหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือวา่เป็นการประชุมผูถ้ือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทั
ตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจ าเป็นที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

 ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชุมผูถ้ือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู ้ถือหุ้นตามวรรคที่ 4 ครั้ งใด จ านวนผู้ถือหุ้นซ่ึง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไวใ้นข้อ 29 ผู้ถือหุ้นตามวรรคที่ 4 ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้
ค่าใชจ่้ายที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชุมในครั้งนั้นใหแ้ก่บริษทั 

ขอ้ 27. ในการเรียกประชุมผูถ้ือหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานที่ วนัเวลา ระเบียบวาระการประชุม 
และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดพอสมควร โดยระบุวา่เป็นเร่ืองที่จะเสนอเพือ่ทราบ เพือ่อนุมตัิ หรือ
เพือ่พจิารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถ้ือหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกวา่ 
7 วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพมิพต์ิดต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั  

ในการประชุมผู ้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ  ท้องที่อันเป็นที่ตั้ งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวดัอื่นทั่ว
ราชอาณาจกัร  

ขอ้ 28. ในการประชุมผูถ้ือหุน้ ผูถ้ือหุน้อาจมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได ้ 

 การมอบฉันทะจะตอ้งท าเป็นหนังสือ ลงลายมือช่ือผู ้มอบฉันทะและท าตามแบบที่นายทะเบียนบริษทัมหาชนจ ากัด
ก าหนด และอยา่งนอ้ยใหม้ีรายการดงัต่อไปน้ี 
(ก) จ านวนหุน้ซ่ึงผูม้อบฉันทะนั้นถืออยู ่ 

(ข) ช่ือผูร้ับมอบฉันทะ 

(ค) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะใหเ้ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมอบแก่ประธานกรรมการหรือ
บุคคลซ่ึงประธานกรรมการก าหนดไว ้ก่อนผูร้ับมอบฉันทะเขา้ประชุม  

ขอ้ 29. ในการประชุมผูถ้ือหุน้ ตอ้งมีผูถ้ือหุน้และผูร้ับมอบฉันทะจากผูถ้ือหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน และตอ้งมีหุ้น
นบัรวมกนัได้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือมีผู ้ถือหุน้และผูร้ับมอบฉันทะจากผูถ้ือหุน้มา
ประชุมไม่นอ้ยกวา่กึ่งหน่ึงของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกันได้ไม่น้อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ที่
จ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

 ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชุมผูถ้ือหุน้ครั้งใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชัว่โมง จ านวนผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่
ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดได ้หากวา่การประชุมผูถ้ือหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถ้ือหุน้ร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป 
ถา้การประชุมผูถ้ือหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ือหุน้ร้องขอ ใหน้ดัประชุมใหม่ และใหส่้งหนงัสือนดัประชุม
ไปยงัผูถ้ือหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครั้งหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองค์ประชุม  

 ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเร่ืองที่ผูถ้ือหุ้น
ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมพิจารณาเร่ืองที่ยงั
พจิารณาไม่เสร็จ และจ าเป็นตอ้งเลื่อนการพจิารณา ใหท้ี่ประชุมก าหนดสถานที่ วนั และเวลาที่จะประชุม  
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 ครั้งต่อไป และใหค้ณะกรรมการส่งหนังสือนดัประชุมระบุสถานที่ วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผูถ้ือหุ้น
ไม่น้อยกวา่ 7 วนั ก่อนการประชุม ทั้งน้ี ให้โฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนังสือพมิพไ์ม่น้อยกวา่สามวนัก่อนวนั
ประชุมดว้ย  

 ในการประชุมผูถ้ือหุน้ ใหป้ระธานกรรมการนัง่เป็นประธานที่ประชุม ถา้ไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิ
ไดม้าเขา้ประชุม ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้รองประธานกรรมการไม่มีหรือมีแต่
ไม่อาจปฏิบติัหนา้ที่ได ้ก็ใหท้ี่ประชุมเลือกตั้งผูถ้ือหุน้คนหน่ึงซ่ึงไดเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นประธาน 

ขอ้ 30. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุน้หน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง และมติของที่ประชุมผูถ้ือหุน้นั้นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียง
ดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากนัใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียงเพิม่ขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด  

(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู ้ถือหุ้น ซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมด หรือบางส่วนที่ส าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น  

(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอื่นหรือบริษทั เอกชนมาเป็นของบริษทั  

(ค) การท าแก้ไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคญั การ
มอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอื่นโดยมีวตัถุประสงค์
จะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิม่เติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบั 

(จ) การเพิม่ หรือการลดทุนของบริษทั หรือการออกหุน้กู ้ 

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษทั  

(ช) การออกหุน้ใหม่เพือ่ช าระแก่เจา้หน้ีของบริษทัตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน 

ขอ้ 31. กิจการอนัที่ประชุมสามญัประจ าปีพงึกระท า มีดงัน้ี  

(1) พจิารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการด าเนินการของบริษทัในรอบปีที่ผ่านมา 

(2) พจิารณาและอนุมตัิงบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนของรอบปีบญัชีที่ผ่านมา  

(3) พจิารณาจดัสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี จดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนส ารอง และการจ่ายเงินปันผล  

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและก าหนดค่าตอบแทน 

(5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน 

(6) กิจการอื่นๆ  
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ขอ้ 32. ในกรณีที่บริษทัหรือบริษทัยอ่ยตกลงเขา้ท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนัหรือรายการเกี่ยวกบัการไดม้า หรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรพัย์
ของบริษทั หรือบริษทัย่อยตามความหมายที่ก าหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยที่ใชบ้งัคับกบัการท า
รายการที่เกี่ยวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียน หรือการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทัจดทะเบียน แลว้แต่กรณี 
ใหบ้ริษทัปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และวธีิการตามที่ประกาศดงักล่าวก าหนดไวใ้นเร่ืองนั้นๆ ดว้ย 

ขอ้ 44. คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัเสนอต่อที่ประชุมผู ้
ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปีเพือ่พจิารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนน้ี คณะกรรมการต้องจดัใหผู้ ้สอบ
บญัชีตรวจสอบใหเ้สร็จก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้ 

ขอ้ 45. คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีใหผู้ถ้ือหุน้ พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสามญัประจ าปี  

(1) ส าเนางบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนที่ผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พร้อมกบัรายงานการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบ
บญัชี  

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการและเอกสารแสดงประกอบรายงานดงักล่าว 

ขอ้ 46. ผูส้อบบญัชีมีหนา้ที่เขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษทัทุกครั้งที่มีการพจิารณางบดุลและ บญัชีก าไรขาดทุน 
และปัญหาเกี่ยวกบับญัชีของบริษทัเพือ่ช้ีแจง้การตรวจสอบบญัชีต่อผูถ้ือหุน้ ใหบ้ริษทัจดัส่งรายงานและเอกสารของบริษทั
ที่ผูถ้ือหุน้จะพงึไดร้ับในการประชุมผูถ้ือหุน้ครั้งนั้นแก่ผูส้อบบญัชีดว้ย ผู ้สอบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง 
หรือผูด้ ารงต าแหน่งหนา้ที่ใดๆ ของบริษทั 

ใหผู้ส้อบบญัชีมีอ านาจเขา้ตรวจสอบสมุด บญัชี และหลกัฐานอื่นใดเกี่ยวกบัรายได ้รายจ่าย ตลอดจนทรัพยสิ์นและหน้ีสิน
ของบริษทัไดใ้นเวลาท าการของบริษทั และใหม้ีสิทธิที่จะเรียกใหก้รรมการ พนกังาน และลูกจ้างของบริษทัใหข้อ้ความ
และค าช้ีแจงอย่างใดๆ ตามที่จะเป็นส าหนบัการปฏิบติัหนา้ที่ของผูส้อบบญัชี ผูส้อบบญัชีต้องท ารายงานว่าดว้ยงบดุลและ
บญัชีเสนอต่อที่ประชุมผู ้ถือหุน้สามัญประจ าปี และต้องแถลงในรายงานเช่นวา่นั้นด้วยวา่งบดุลได้จดัท าขึ้นโดยถูกตอ้ง
และแสดงถึงกิจการที่แทจ้ริงและถูกตอ้งของบริษทัหรือไม่ 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี  6. 

เอกสารหรือหลักฐานเพ่ือแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

ผูถ้ือหุน้หรือผูร้ับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนโดยแสดงเอกสารตามที่ก าหนดด้านล่างเพือ่เขา้ร่วมการประชุมไดต้ั้งแต่
เวลา 08.30 น. ของวนัที่ 23 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป 

1 กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง 

 บัตรประจ าตัวฉบับจริงที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาต  
ขบัขี่ เป็นตน้ 

2 กรณีเข้าประชุมโดยผู้รับมอบฉันทะ 

2.1 กรณีบุคคลธรรมดา 

 หนังสือมอบฉันทะซ่ึงกรอกรายละเอียดครบถว้นและลงนามโดยผู้ถือหุน้และผูร้ับมอบฉันทะ  (ติด
อากรแสตมป์ 20 บาท) 

 ส าเนาบตัรประจ าตวัของผู ้ถือหุน้ที่ส่วนราชการออกให ้เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน หนงัสือเดินทาง 
หรือใบอนุญาตขบัขี่ ซ่ึงลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะ 

 บัตรประจ าตัวฉบับจริงของผูร้ับมอบฉันทะที่ ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน 
หนงัสือเดินทาง หรือใบอนุญาตขบัขี่ เป็นตน้ 

2.2 กรณีนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย 

 หนงัสือมอบฉันทะซ่ึงกรอกรายละเอียดครบถ้วนและลงนามโดยผูม้ีอ านาจลงนามแทนผูถ้ือหุน้และ
ผูร้ับมอบฉันทะ พร้อมประทบัตราส าคญั (หากมี) (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

 ส าเนาหนังสือรับรองหรือหนงัสือรับรองการจดทะเบียนของผู ้ถือหุน้ซ่ึงออกโดยกระทรวงพาณิชย์
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งไม่เกิน 3 เดือนก่อนวนัประชุม ซ่ึงลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอ านาจ
ลงนามแทนผูถ้ือหุน้ พร้อมประทบัตราส าคญั (หากมี) 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู ้มีอ านาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นที่ส่วนราชการออกให้ เช่น  บัตรประจ าตัว
ประชาชน  หนงัสือเดินทาง หรือใบอนุญาตขบัขี่ ซ่ึงลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอ านาจลงนาม
แทนผูถ้ือหุน้ 

 บัตรประจ าตัวฉบับจริงของผูร้ับมอบฉันทะที่ ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน 
หนงัสือเดินทาง  หรือใบอนุญาตขบัขี่ เป็นตน้ 

2.3 กรณีนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ 

 หนงัสือมอบฉันทะซ่ึงกรอกรายละเอียดครบถ้วนและลงนามโดยผูม้ีอ านาจลงนามแทนผูถ้ือหุน้และ
ผูร้ับมอบฉันทะ พร้อมประทบัตราส าคญั (หากมี) (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
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 ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนหรือเอกสารจดัตั้งนิติบุคคลของผูถ้ือหุ้นที่ออกโดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องซ่ึงระบุช่ือ สถานที่ตั้ งส านักงานใหญ่ และรายช่ือและอ านาจลงนามแทนผูถ้ือหุ้น ซ่ึงผู ้มี
อ านาจลงนามแทนผูถ้ือหุน้ลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง พร้อมประทบัตราส าคญั (หากมี) 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู ้มีอ านาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจ าตัว
ประชาชน หนงัสือเดินทาง หรือใบอนุญาตขบัขี่ ซ่ึงลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอ านาจลงนาม
แทนผูถ้ือหุน้ 

 บัตรประจ าตัวฉบับจริงของผูร้ับมอบฉันทะที่ ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน 
หนงัสือเดินทาง หรือใบอนุญาตขบัขี่ เป็นตน้ 

 ค าแปลภาษาองักฤษของเอกสารที่มิใช่ภาษาองักฤษซ่ึงลงนามรับรองค าแปลถูกต้องโดยผูม้ีอ านาจลง
นามแทนผูถ้ือหุน้ 

ผูถ้ือหุ้นที่ประสงค์จะแต่งตั้งผู ้รับมอบฉันทะ สามารถแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษทัฯ เป็นผู ้รับมอบฉันทะ โดย
รายละเอียดของกรรมการอิสระที่เป็นตวัแทนรับมอบฉันทะในการประชุม ปรากฏตาม  ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 9. 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี  7. 

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) 

ส าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2563 และส าเนางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ในฐานะนายทะเบียน
หลกัทรัพย์ได้พฒันาระบบเพือ่ใหบ้ริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ส่งเอกสารการประชุมผูถ้ือหุ้นและรายงานประจ าปีใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหสัคิวอาร์ (QR Code) ใหผู้ถ้ือหุน้สามารถเรียกดูขอ้มูลไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

ผูถ้ือหุน้สามารถดาวน์โหลดขอ้มูลผ่านรหสัคิวอาร์ (QR Code) (ตามที่ปรากฎในหนงัสือเชิญประชุม) ตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

ส าหรับระบบ ios (ios 11 ข้ึนไป) 

1. เปิดกลอ้ง (Camera) บนมือถือ 

2. สแกน (หนักลอ้งถ่ายรูปบนมือถอืส่องไป) ที ่QR Code 

3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้ นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการ
ประชุม 

หมายเหตุ กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู ้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิ เคชั่น 
(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 เพือ่ดูขอ้มูลประกอบการประชุม 

   ใชง้านผ่านแอปพลิเคชัน่ Line 

1. เปิดแอปพลิเคชัน่ Line 

2. เลือก Add friend (เพิม่เพือ่น) 

3. เลือก QR Code 

4. สแกน QR Code เพือ่ดูขอ้มูลประกอบการประชุม 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี  8. 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A. 

 (แบบท่ัวไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายและไม่ซับซ้อน) 
(General and Simple Form) 

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

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

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

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

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

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

 2. มอบฉนัทะใหก้รรมการคนใดคนหน่ึงของบริษทัฯ คือ 
Appoint any one of the following directors of the Company 
 นายติรวฒัน์  สุจริตกุล  Mr. Tirawat  Sucharitakul  หรือ/Or 
 นายถาวร พรพนสัศรี Mr. Thaworn Pornpanussri 
(รายละเอียดประวติักรรมการปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9. ของหนงัสือเชิญประชุมสามญัผู ถื้อหุ้น 
ประจ าปี 2564) (Details of directors of the Company are specified in Enclosure 9 of the Notice of 
the 2021 Annual General Meeting of Shareholders.) 

 

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

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

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

เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจา้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ในวันท่ี 23 เมษายน 2564 เวลา 
10.00  น. ณ ห้องสาทร 1 ช้ัน 4 อาคารคิวเฮ้าส์ ลมุพินี เลขท่ี 1 ถนนสาทรใต้  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไป
ในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย  
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders  on 23 April 2021 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.  

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

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

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

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

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

 
หมายเหตุ/Remarks 
ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้
ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได  ้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cann ot split his/her votes to 
different proxies to vote separately. 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

 2. มอบฉนัทะใหก้รรมการคนใดคนหน่ึงของบริษทัฯ คือ 
          Appoint any one of the following directors of the Company 
 นายติรวฒัน์  สุจริตกุล  Mr. Tirawat  Sucharitakul  หรือ/Or 
 นายถาวร พรพนสัศรี Mr. Thaworn Pornpanussri 
(รายละเอียดประวติักรรมการปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9. ของหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี 2564) (Details of directors of the Company are specified in Enclosure 9 of the Notice of 
the 2021 Annual General Meeting  of Shareholders.) 

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

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

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Please attach stamp duty of Baht 20) 
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ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกรรมการผูรั้บมอบฉนัทะคนใดคนหน่ึง ไม่สามารถเขา้ประชุมได ้ใหก้รรมการท่ีเหลือเป็นผูรั้บมอบฉนัทะแทนกรรมการท่ีไม่สามารถเขา้
ประชุม 
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. 
เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจา้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ในวันท่ี 23 เมษายน 2564 เวลา 
10.00  น. ณ ห้องสาทร 1 ช้ัน 4 อาคารคิวเฮ้าส์ ลมุพินี เลขท่ี 1 ถนนสาทรใต้  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไป
ในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย  
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf  at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders  on 23 April 2021 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) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
In this meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:  

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

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

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2563 ประชุมเมื่อในวันจันทร์ท่ี 22 กนัยายน 2563 
Agenda item no. 1 To consider and certify the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2020 held on 22 

Septenber 2020 
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ 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 าปีของคณะกรรมการเกีย่วกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 
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 2020 
      (ไม่มีการลงคะแนนในวาระน้ี / No casting of votes in this agenda) 
 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2563  
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 2020 
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ 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 2563 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงด
การจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี  2563 

Agenda item no. 4 To consider and approve suspension of the allocation of the profit from the result of the operation in the year 2020 to the 
reserve fund as prescribed by law and the suspension of the dividend payment from the result of the operation in the year 
2020 
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ 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 พิจารณาอนุมัติเลอืกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ  ประจ าปี 2564  
Agenda item no. 5 To consider and approve the election of the directors to replace those who completed the  term for the year 2021 

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

          Approve     Disapprove       Abstain 
 เพิ่มจ านวนกรรมการและเลอืกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 

 Increase of directors and election of each nominated directors 
1. ช่ือกรรมการ นายจอห์น เอ็ดเวอร์ด แม็คคอช 

      Director’s name Mr. John Edward Mc Cosh 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
       Approve     Disapprove       Abstain 

2.  ช่ือกรรมการ นายพรอินทร์ แมน้มาลยั 
Director’s name Mr. Porn-In Manmalai 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
       Approve     Disapprove       Abstain 

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

 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 
Agenda item no. 6 To consider and approve the remuneration of the directors for the year 2021 

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ 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 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2564 
Agenda item no. 7 To consider and approve the appointment of auditors and the audit fee for the fiscal year 2021 

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ 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 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4.  เพื่อให้สอดคล้อง
กบัการลดทุนจะทะเบียนของบริษัทฯ 

Agenda item no. 8 To consider and approve the decrease of the Company’s registered capital and the amendment to Clause 4. of the 
Memorandum of Association of the Company to be in accordance with the decrease of the Company’s registered 
capital 
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ามี) 
Agenda item no. 9 Any Other matter (if any) 

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

(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

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

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้รั้บมอบ
ฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 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 spec ified above, including in case there is any amendment or addition of any 
fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.  

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

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

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

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

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

หมายเหตุ/Remarks 
1.  ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น

ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได  ้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cann ot split his/her 
votes to different proxies to vote separately. 

2.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้  ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบ
ฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 

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

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

 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ในวนัท่ี 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00  น. ณ หอ้งสาทร 1 ชั้น 4 อาคารคิวเฮา้ส์ ลุมพินี เลขท่ี 1 ถนนสาทรใต ้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
At the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on 23 April 2021 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 : 
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

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

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

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



                                                                                                    บริษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 

 45 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

Proxy Form C. 
(ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ

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

share depository and keeper) 
 
 

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

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั      
As the custodian of  

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

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

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

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

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

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

 2. มอบฉนัทะใหก้รรมการคนใดคนหน่ึงของบริษทัฯ คือ 
Appoint any one of the following directors of the Company 
 นายติรวฒัน์  สุจริตกุล  Mr. Tirawat  Sucharitakul  หรือ/Or 
 นายถาวร พรพนสัศรี Mr. Thaworn Pornpanussri 
(รายละเอียดประวติักรรมการปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9. ของหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี 2564) (Details of directors of the Company are specified in Enclosure 9 of the Notice of 
the 2021 Annual General Meeting  of Shareholders.) 

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

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

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

เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจา้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ในวันท่ี 23 เมษายน 2564 เวลา 
10.00  น. ณ ห้องสาทร 1 ช้ัน 4 อาคารคิวเฮ้าส์ ลมุพินี เลขท่ี 1 ถนนสาทรใต้  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไป
ในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย  
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on 23 April 2021 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) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
I/We grant my/our proxy to attend this meeting and cast votes as follows: 
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold 
 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
 Grant certain of my/our proxy as follows:  
  หุน้สามญั                หุน้          และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้    เสียง 
        ordinary share               shares      and have the rights to vote equal to                    votes  
  หุน้บุริมสิทธิ                หุน้          และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้    เสียง 
        preference share shares      and have the rights to vote equal to                                            votes 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด เสียง 
 Total voting right Votes 

 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ีดงัน้ี 

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

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2563 ประชุมเมื่อในวันจันทร์ท่ี 22 กนัยายน 2563 
Agenda item no. 1 To consider and certify the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2020 held on 22 

Septenber 2020 
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ 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 าปีของคณะกรรมการเกีย่วกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 
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 2020 
    (ไม่มีการลงคะแนนในวาระน้ี / No casting of votes in this agenda) 
 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2563 
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 2020 
  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently a s he/she deems appropriate.  
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ 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 4 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงด
การจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี  2563 

Agenda item no. 4 To consider and approve suspension of the allocation of the profit from the result of the operation in the year 2020 to 
the reserve fund as prescribed by law and the suspension of the dividend payment from the result of the operation in 
the year 2020 

  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ 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 พิจารณาอนุมัติเลอืกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2564 
Agenda item no. 5 To consider and approve the election of the directors to replace those who completed the term for the year 2020  
  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 เพิ่มจ านวนกรรมการและเลอืกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 
 Increase of directors and election of each nominated directors 

1. ช่ือกรรมการ นายจอห์น เอ็ดเวอร์ด แม็คคอช 
 Director’s name Mr. John Edward Mc Cosh 
เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 

            Approve Votes Disapprove Votes Abstain                        Votes 
2.  ช่ือกรรมการ นายพรอินทร์ แมน้มาลยั 

Director’s name Mr. Porn-In Manmalai 
เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 

            Approve Votes Disapprove Votes Abstain                        Votes 
3.  ช่ือกรรมการ นายเทวรักษ ์โรจนพฤกษ ์

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

            Approve Votes Disapprove Votes Abstain                        Votes 
 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 
Agenda item no. 6 To consider and approve the remuneration of the directors for the year 2021 
  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ 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 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2564 
Agenda item no. 7 To consider and approve the appointment of auditors and the audit fee for the fiscal year 2021 
  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/sh e deems appropriate.  
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ 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 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4.  เพื่อให้สอดคล้อง
กบัการลดทุนจะทะเบียนของบริษัทฯ 

Agenda item no. 8 To consider and approve the decrease of the Company’s registered capital and the amendment to Clause 4. of the 
Memorandum of Association of the Company to be in accordance with the decrease of the Company’s registered 
capital  

  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ 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 9 พิจารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ามี) 
Agenda item no. 9 Any Other matter (if any) 
  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  

 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ 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)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
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) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้รั้บมอบ
ฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have n ot clearly specified or in case the meeting 
considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any 
fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

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

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

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

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

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

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

ประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านั้น 
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. 
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2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
The documents needed to be attached to this Proxy form are: 
(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

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

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

ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได  ้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cann ot split his/her 
votes to different proxies to vote separately. 

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

Attachment to Proxy Form C. 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) 

A proxy is granted by a shareholder of United Power of Asia Public Company Limited  
 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัท่ี 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00  น. ณ หอ้งสาทร 1 ชั้น 4 อาคารคิวเฮา้ส์ ลุมพินี เลขท่ี 1 ถนนสาทรใต ้ 
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
At the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on 23 April 2021 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 a s the meeting may be held. 
 

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

 วาระท่ี   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

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

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

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as fol lows:  
เห็นดว้ย           เสียง  ไม่เห็นดว้ย                      เสียง    งดออกเสียง                เสียง 
 Approve         Votes  Disapprove               Votes          Abstain                             Votes 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี  9. 

ข้อมูลกรรมการอิสระท่ีเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม: ท่านท่ี 1 (นายติรวัฒน์  สุจริตกุล) 

ช่ือ  นายติรวฒัน์  สุจริตกุล 
อายุ    66  ปี  
สัญชาติ  ไทย  
ท่ีอยู่ปัจจุบัน เลขที่ 148 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต จงัหวดักรุงเทพฯ 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

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

ประวัติการอบรม 

 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 

ประวัติการท างาน 

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

ตรวจสอบ 
บริษทั ยไูนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั(มหาชน) 

2547 - ปัจจุบนั  ที่ปรึกษา กองราชเลขานุการในพระองค ์
  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
  สยามบรมราชกุมารี 

2557 - 2562 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษทั ยไูนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั(มหาชน) 
 / กรรมการสรรหาฯ  
2557 - 2561 ประธานกรรมการ บริษทั ยไูนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั(มหาชน) 
2528 - 2547 ประจ ากองราชเลขานุการในพระองค ์  
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2518 - 2528 ผูบ้ริหาร ส านกังานขา้หลวงใหญ่ผูล้ี้ภยั องค์การสหประชาชาติแห่งกรุงเจนิ

วา   

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  ทวตีิยาภรณ์ชา้งเผอืก, กาชาดสมนาคุณ ชั้น 1 

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม -ไม่ม-ี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  -ไม่ม-ี 
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ข้อมูลกรรมการอิสระท่ีเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม: ท่านท่ี 2 (นายถาวร พรพนัสศรี ) 

ช่ือ   นายถาวร พรพนัสศรี         
อายุ    52 ปี  
สัญชาติ  ไทย   
ท่ีอยู่ปัจจุบัน เลขที่ 9/100 ซอยรามอินทรา 40 แยก 35 แขวงนวลจนัทร์ เขตบึงกุ่ม   
  จงัหวดักรุงเทพฯ 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

ประวัติการอบรม 

 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DCP รุ่น 227/2562) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 หลกัสูตร Strategic CFO in Capital Markets Program (รุ่น 6/2561)  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DCP รุ่น 227/2562) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

ประวัติการท างาน 

2563 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ยไูนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั(มหาชน) 
2562 - 2563 กรรมการ บริษทั ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน่ จ ากดั 
 กรรมการ บริษทั ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จ ากดั 
2561 - 2563 ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษทั ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั(มหาชน) 
2560 รองกรรมการสายงานบญัชีและการเงิน บริษทั ยงคอนกรีต จ ากดั 
2550 - 2559 ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี บริษทั ดบับลิวพ ีเอ็นเนอร์ยี ่จ ากดั(มหาชน) 
2548 ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี บริษทัหลกัทรัพย ์บีฟิท จ ากดั(มหาชน) 
2536 - 2545 Assistant Manager บริษทั เคพเีอ็มจี ออดิท (ประเทศไทย) จ ากดั 
2536 พนกังานตรวจสอบภายใน บริษทั ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั(มหาชน) 
2535 พนกังานตรวจสอบภายใน บริษทั ทิปโก ้กรุ๊ป จ ากดั(มหาชน) 
 

วุฒิบัตร ผูต้รวจสอบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย หมายเลข 5454 

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม  -ไม่มี- 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  -ไม่ม-ี 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 10. 
 

แผนท่ีสถานท่ีจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
 

 แผนท่ีอาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี (Q House Lumpini Building) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

  เลขท่ี 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท์ : 02 677-7177 

การเดินทาง : รถไฟใต้ดิน MRT สถานีลุมพินี  ทางออกประตู 2 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 11. 

แนวปฏิบัติเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

สืบเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบนั และบริษทัฯ ยงัคง
ตอ้งด าเนินการประชุมสามัญผู้ประจ าปีของบริษทัฯ (“การประชุม” หรือ “ท่ีประชุม”) เพือ่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ภายใตส้ถานการณ์ดงักล่าว และดว้ยความห่วงใยในสุขภาพของผู ้ถือหุน้ทุกท่านและเพือ่ใหเ้ป็นค าแนะน าการป้องกันควบคุมโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรับการจดัการประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกลเ้คียงกนั ที่ก าหนด
โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และแนวทางด าเนินการในการจดัประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปีของบริษทัจดทะเบียน
ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

บริษทัฯ จึงขอแจ้งท่านผูถ้ือหุน้ทุกท่านเกี่ยวกบัแนวปฏิบติัเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ในที่ประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ ดงัน้ี   

เนื่องจากการจัดการประชุมจะเป็นการรวมกนัของคนหมู่มากซ่ึงเป็นปัจจยัเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ดงันั้น เพือ่ป้องกนัการแพร่ระบาดดังกล่าว บริษทัฯ ขอความร่วมมือใหท้่านผูถ้ือหุน้พจิารณาถึงแนว
ทางการมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระแทนการเข้าร่วมการประชุมดว้ยตนเอง  ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ ้ถือหุน้ส่งค าถาม
เกี่ยวกบัวาระการประชุมหรือเร่ืองอื่นๆ มายงับริษทัฯ  

ในกรณีที่ท่านผูถ้ือหุน้มีความประสงค์ที่จะเขา้ร่วมการประชุมดว้ยตนเอง บริษทัฯ ขอแจง้วธีิการปฏิบตัิของบริษทัฯ และ
การเตรียมตัวของท่านผู ้ถือหุน้เพือ่ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในที่ประชุมผู ้ถือหุ้น
ของบริษทัฯ ดงัน้ี 

1) เพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรการป้องกนัโรคภายใตป้ระกาศกรุงเทพมหานคร เร่ือง ส่ังปิดสถานที่เป็นการชัว่คราว 
(ฉบบัที่ 20) ลงวนัที่ 23 กุมภาพนัธ์ 2564 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชน้บัแต่วนัที่ของประกาศดงักล่าวเป็นตน้มา ผูถ้ือหุน้
หรือผูร้ับมอบฉันทะที่เขา้ร่วมในการประชุมจะถูกจดัใหน้ัง่โดยมีระยะห่างระหวา่งกนัโดยรอบอยา่งนอ้ย 1.5 
เมตร ทั้งน้ี บริษทัฯ จ ากดัจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมไม่เกิน 70 คน 

ผูถ้ือหุน้ หรือผูร้ับมอบฉันทะที่มาถึงสถานที่ประชุมก่อนจะมีสิทธิในการเขา้ร่วมในที่ประชุมก่อน ในกรณีที่มี
ผูถ้ือหุน้หรือผูร้ับมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมเต็มจ านวนที่นัง่ที่บริษทัฯ จดัไวแ้ลว้ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการ
บริหารจดัการตามความเหมาะสมเพือ่หลีกเลี่ยงความแออดั ณ สถานที่ประชุม และให้เป็นไปตามขอ้ก าหนด
ของทางราชการ รวมถึงมาตรการป้องกนัโรคตามที่ราชการก าหนด  

ในการน้ีผูถ้ือหุน้ หรือ ผูร้ับมอบฉันทะที่มาในภายหลงัจะไม่สามารถเขา้ร่วมในที่ประชุมเพิ่มเติมได ้อยา่งไรก็
ตาม ผูถ้ือหุน้ยงัสามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนหรือส่ง
ค าถามได ้

2) บริษทัฯ จะมีจุดการคดักรองและตรวจวดัอุณหภูมิผูท้ี่เขา้ร่วมการประชุมทุกท่านก่อนเขา้หอ้งประชุมผูถ้ือหุ้น 
ในการน้ี บริษทัฯ ขอความร่วมมือจากท่านผู ้ถือหุ้นกรณีหากปรากฏวา่มีท่านผูถ้ือหุ้นที่มีอาการดังต่อไปน้ี 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการแยกท่านผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมการประชุมในบริเวณที่บริษทัฯ จดัไวโ้ดยเฉพาะส าหรับ
ท่านผูถ้ือหุน้ที่อาจมีอาการตอ้งสงสัย โดยอาการอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ีจะถือวา่อาจเป็นอาการตอ้งสงสัย1  

                                         
1 อา้งอิงจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ช่ือและอาการส าคญัของโรคติดต่ออนัตราย (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2563 
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2.1) มีไข ้(มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป)  

2.2) ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย หรือ มีอาการเกี่ยวกบัระบบทางเดินหายใจ  

2.3) ผู้ที่เดินทางไปยงัหรือมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 2 ภายในระยะเวลา 14 วนั ก่อนวนั
ประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ   

3) เพือ่ลดความเส่ียงจากการแพร่ระบาด กรณีผูถ้อืหุน้มีค าถามหรือขอ้เสนอแนะ โดยผูถ้ือหุน้สามารถส่งค าถาม
หรือขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี  

3.1) ส่งล่วงหนา้มายงั  

บริษทั ยไูนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน)  

ฝ่าย เลขานุการบริษทั 

เลขที่ 1 อาคารคิวเฮา้ส์ ลุมพนีิ ชั้นที่ 11 

หอ้งเลขที่ 1103 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ 

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท์ : 02 6777151-2 และ/หรือ 

3.2) ส่งล่วงหนา้มายงั อีเมล์: krittanant.s@unitedpowerofasia.com 

3.3) ส่งใหแ้ก่เจา้หน้าที่บริษทัฯ เพือ่จดัส่งค าถามใหแ้ก่ประธานกรรมการต่อไป  โดยบริษทัฯ ได้เตรียม
กระดาษและปากกาเพือ่ใหผู้ถ้ือหุน้เขียนค าถามและส่งใหแ้ก่เจา้หนา้ที่บริษทัฯ ณ วนัประชุม  

4) บริษทัฯ จะจดัใหม้ีจุดบริการลา้งมือดว้ยสบู่ เจลแอลกอฮอล ์หรือน ้ายาฆ่าเช้ือโรคที่เพยีงพอส าหรับท่านผูถ้ือ
หุน้ และขอใหท้่านผูถ้ือหุน้ลา้งมอืดว้ยน ้ าสบู่ เจลแอลกอฮอล์ หรือน ้ายาฆ่าเช้ือโรค ก่อนและหลงัการเขา้ร่วม
การประชุม 

5) ตลอดระยะเวลาการประชุม บริษทัฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผูถ้อืหุน้ทั้งในส่วนท่านผูถ้ือหุน้ที่ไดร้ับการ
คดัแยกหรือท่านผูถ้ือหุน้ที่ผ่านการคดักรองปฏิบติัตามค าแนะน า ดงัต่อไปน้ี 

 กรุณาสวมหนา้กากอนามยัหรือหนา้กากผา้ตลอดเวลา 

 รักษาระยะห่างทางสังคมกบับุคคลอื่นๆ อยา่งนอ้ย 1 เมตร 

 กรุณาลา้งมือบอ่ยๆ ดว้ยสบู่ เจลแอลกอฮอล ์หรือน ้ายาฆ่าเช้ือโรค 

 หลีกเลี่ยงการสัมผสับริเวณใบหนา้ (ตา จมูก ปาก) ดว้ยมือที่ยงัไม่ไดล้า้ง  

 หลีกเลี่ยงการใช ้สัมผสั ส่ิงของร่วมกบัผูอ้ื่น  

                                         
2 พื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หมายถึง จงัหวดัหรือพื้นท่ีตามข้อก  าหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก  าหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบบัท่ี 18) รวมถึงพื้นท่ีหรือจังหวดัใด ๆ ตามท่ีศูนยบ์ริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ก  าหนด และประกาศอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องซ่ึงมีผลบังคับใช้ก่อนหรือ ณ วันประชุม   
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 หากมีไข ้ไอ น ้ ามูกไหล เจ็บคอ หายใจเหน่ือยหอบ ขอใหท้่านผู ้ถือหุน้ออกจากหอ้งประชุมผูถ้ือหุ้น
หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษทัฯ โดยเจา้หน้าที่ของบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการส่งท่านผูถ้ือหุ้น
กลบัไปรักษาตวัที่บา้น ที่พกั หรือโรงพยาบาล ตามแต่กรณี   

ทั้งน้ี หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่าสายพนัธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) หรือกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง
เปลี่ยนแปลงไป บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการแกไ้ขปรับปรุงแนวปฏิบติัเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ในที่ประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ ให้เป็นตามสถานการณ์การแพร่ระบาด หรือกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง ณ วนัที่มี
การจดัการประชุม 

บริษทัฯ ขอขอบคุณผู ้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอยา่งสูงและหวงัเป็นอย่างยิง่ที่จะไดร้ับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอยา่งดี เพือ่สุขภาพ
อนามยัที่ดีของท่านผูถ้ือหุน้ทุกท่าน  
 

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

 




