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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

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

 
 

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

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

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

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

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

 
 1. ช่ือ                                                     อายุ             ปี อยู่บา้นเลขท่ี           

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

หรือ/Or 
 ช่ือ                                                     อายุ             ปี อยู่บา้นเลขท่ี           

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

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

 นายติรวฒัน์  สุจริตกุล  Mr. Tirawat  Sucharitakul  หรือ/Or 
 นายถาวร พรพนัสศรี Mr. Thaworn Pornpanussri 
(รายละเอียดประวติักรรมการปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 10. ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น 
ประจ าปี 2565 (Details of directors of the Company are specified in Enclosure 10 of the Notice of 
the 2022 Annual General Meeting of Shareholders.) 

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

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

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Please attach stamp duty of Baht 20) 
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ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกรรมการผูร้ับมอบฉันทะคนใดคนหน่ึง ไม่สามารถเขา้ประชุมได ้ให้กรรมการท่ีเหลือเป็นผูร้ับมอบฉันทะแทนกรรมการท่ีไม่สามารถเข้า
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. 

เป็นผูแ้ทนของข้าพเจา้เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ในวันศุกร์ท่ี 29 เมษายน 2565  
เวลา 10.00  น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย  
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on 29 April 2022 at 10.00 am. via 
electronic means or such other date, time and place as the meeting may be held.   

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

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

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

 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 ซ่ึงประชุมเมื่อวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2564 
Agenda item no. 1 To consider and certify the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021 on  

5 November 2021 
 ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  
 ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 
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 2021 
     (ไม่มีการลงคะแนนในวาระน้ี / No casting of votes in this agenda) 
 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2564  
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 2021 
 ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  
 ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการ
จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี  2564 

Agenda item no. 4 To consider and approve suspension of the allocation of the profit from the result of the operation in the year 2021 to the 
reserve fund as prescribed by law and the suspension of the dividend payment from the result of the operation  
in the year 2021 
 ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  
 ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2565 
Agenda item no. 5 To consider and approve the election of the directors to replace those who completed the term for the year 2021 

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

          Approve     Disapprove       Abstain 
 เพิ่มจ านวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 Increase of directors and election of each nominated directors 
1. ช่ือกรรมการ นายกวิน เฉลิมโรจน์ 

      Director’s name Mr. Kawin Chalermroj 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
       Approve     Disapprove       Abstain 

2.  ช่ือกรรมการ นายวิชญ์ สุวรรณศรี 
Director’s name Mr. Wit Suwanasri 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
       Approve     Disapprove       Abstain 

 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 
Agenda item no. 6 To consider and approve the remuneration of the directors for the year 2022 
  ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 
วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2565 
Agenda item no. 7 To consider and approve the appointment of auditors and the audit fee for the fiscal year 2022 

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

วาระท่ี 8 พิจารณาให้สัตยาบันการเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนท่ีได้จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่
ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 

Agenda item no. 8 To consider ratify the change of the objectives to utilize the proceeds from the issuance and offering of the ordinary 
shares of the Company to the existing shareholders proportionately to the shareholding (Rights Offering) 
 ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  
 ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

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

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

 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) ในกรณีท่ีขา้พเจ้าไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูร้ับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

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

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

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

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

หมายเหตุ/Remarks 
1.  ผูถ้ือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูร้ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู ้เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้

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

2.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้้างต้น  ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 

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

Attachment to Proxy Form B. 

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

 
ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2565 ในวนัท่ี 29 เมษายน 2565 เวลา 10.00  ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา 
และสถานท่ีอื่นดว้ย 
At the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on 29 April 2022 at 10.00 am via electronic means or such other date, time and place as the 
meeting may be held. 
 

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

 วาระท่ี   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

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

 วาระท่ี   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

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

 วาระท่ี   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

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

 วาระท่ี   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

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




