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ที่  UPA-E-AGM-65  

    วนัที่ 1 เมษายน 2565 

เร่ือง ขอเชิญเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 
เรียน ท่านผูถื้อหุ้นของบริษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังที่ 1/2564 เม่ือวนัศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 

2. รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษทัฯ ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) 
3. ส าเนางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี

ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) 
4. รายนามและประวตัิของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตาม

วาระ 
5. ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 
6. ขอ้ปฏิบัติส าหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และหลักฐานที่ผูเ้ข้าร่วม

ประชุมตอ้งแสดงเพื่อลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม วิธีมอบฉันทะ และขั้นตอนการใช้งานระบบประชุม
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

7. ใบตอบรับเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์บริษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 
8.  การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) ส าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และ

ส าเนางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัฯ  
9.  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  แบบ ข. และแบบ ค.  
10. ขอ้มูลกรรมการอิสระที่เป็นตวัแทนรับมอบฉันทะในการประชุม 
11. นโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ส าหรับการประชุมผูถื้อหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

 
ดว้ยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 

10.00 น. (เร่ิมลงทะเบียนเวลา 08.30 น.)  ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ในการนี้  ผู้ถือหุ้นอาจพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระซ่ึงเป็นผูท้ี่ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ กบัทุกวาระการประชุมในคร้ังนี้ เขา้ประชุมและออกเสียงแทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ย
ตนเอง โดยข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผูรั้บมอบฉันทะ รายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 10. หรือในกรณีที่ท่านหรือผูรั้บ
มอบฉันทะของท่านประสงค์เขา้ร่วมประชุม บริษัทฯ ขอเรียนเชิญผูถื้อหุ้นส่งเอกสารและหลกัฐานที่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งแสดงเพื่อ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หรือหนังสือมอบฉันทะกลับมายงับริษัทฯ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565 หรือเข้าประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ตามวนั และเวลาดงักล่าว เพื่อให้การประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ครบเป็นองค์ประชุม เพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง 
ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปนี้  

วาระท่ี  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564 ซ่ึงประชุมเมื่อวันศุกร์ท่ี 5 พฤศจิกายน 2564 

วตัถุประสงค์และเหตุผล  

บริษัทฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 และ
ได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามที่
กฎหมายก าหนดเรียบร้อยแลว้ รายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1. 
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ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 
ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม
ดงักล่าว 

หมายเหตุ 

มติวาระนี้ จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากจ านวนของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 

วตัถุประสงค์และเหตุผล  

คณะกรรมการได้สรุปผลการด าเนินงานและการเปล่ียนแปลงที่ส าคญัของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564 ไว้ใน
รายงานประจ าปี 2564 (One Report) แลว้ รายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2. 

ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานและการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญ
ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564 รายละเอียดปรากฏตาม  ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2. 

หมายเหตุ  

วาระนี้ เป็นวาระแจง้เพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ  

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุด ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

วตัถุประสงค์และเหตุผล  

บริษทัฯ ได้จดัท างบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 
ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และได้จดัให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท าการตรวจสอบ รวมถึงไดรั้บการสอบทาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษทัเรียบร้อยแลว้  

ทั้ งนี้  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้ งที่ ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) 
(“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดฯ”) และขอ้บงัคับของบริษัทฯ ซ่ึงก าหนดให้บริษทัฯ จะต้องจัดท างบดุลและ
บญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบัญชีเพ่ือเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นทุกปี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ของบริษทัฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 รายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3.   

ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จของบริษทัฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบ
บญัชี รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและไดรั้บการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษทัเรียบร้อย
แลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม  ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3. 
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หมายเหตุ  

มติในวาระนี้ จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
และงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 

วตัถุประสงค์และเหตุผล  

เนื่องจากการที่ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯ 
มีผลการด าเนินงานขาดทุนสุทธิ จ านวน 8.794   ล้านบาท  และมีขาดทุนสะสมยงัไม่จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2564 จ านวน 983.079  ล้านบาท ซ่ึงตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดฯ และขอ้บังคบัของบริษทัฯ นั้น ห้าม
ไม่ให้บริษทัฯ จ่ายปันผลหากบริษทัฯ มีผลประกอบการขาดทุน และให้บริษทัฯ จดัสรรทุนส ารองจากเงินก าไรเท่านั้น 
ดงันั้น เพ่ือให้เป็นไปตามที่กฎหมายและขอ้บงัคับของบริษทัฯ ก าหนด จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
งดจัดสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัท ฯ 
ประจ าปี 2564 

ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
และงดการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี  2564 เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายและ
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก าหนด 

หมายเหตุ  

มติในวาระนี้ จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ประจ าปี 2565 

วตัถุประสงค์และเหตุผล  

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจ ากดัฯ และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก าหนดให้ในการประชุมสามญัผู้
ถือหุ้น  กรรมการจ านวนหนึ่ งในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมดจะต้องออกจากต าแหน่งเป็นอัตรา โดยในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระมีจ านวน 2 ท่าน ไดแ้ก่ 

ล าดับ 
รายช่ือกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตาม

วาระ 
ต าแหน่ง 

จ านวนครั้งที่เข้า
ร่วมประชุมคณะ

กรรม 
การในปี 2564 

จ านวนปีที่ด ารง
ต าแหน่ง

กรรมการของ
บริษัทฯ 

1. นายกวิน เฉลิมโรจน์ กรรมการ 12/12  คร้ัง 8  ปี 

2. นายวิชญ์ สุวรรณศรี กรรมการ 12/12  คร้ัง 3  ปี 
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ทั้งนี้  คณะกรรมการบริษทัพิจารณากลัน่กรองคุณสมบัติของกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน ซ่ึงมี
รายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4.  ด้วยความรอบคอบและระมดัระวงัแลว้ เห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ และมี
คุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดัฯ และพระราชบัญญตัิหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) ตลอดจนประกาศที่เก่ียวขอ้ง  

ทั้งนี้  บริษทัฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคดัเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าไดใ้นระหว่าง
วนัที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ถึงวนัที่ 31 มกราคม 2565 แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอ่ืนใดเขา้รับคัดเลือกเป็น
กรรมการเพ่ิมเติม 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมตัิเลือกตั้งบุคคลดงัต่อไปนี้ที่ตอ้งออกจากต าแหน่ง
ตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

1. นายกวิน  เฉลิมโรจน์ กรรมการ 

2. นายวิชญ์ สุวรรณศรี กรรมการ 

หมายเหตุ 

มติในวาระนี้ จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน (ทั้งนี้  บริษทัฯ จะเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล) 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 

วตัถุประสงค์และเหตุผล 

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจ ากดัฯ  และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิไดรั้บ
ค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืน ตาม
ขอ้บังคับหรือตามที่ประชุมผูถื้อหุ้นจะอนุมตัิ ซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์ และจะก าหนด
เป็นคราว ๆไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ ยเล้ียงและ
สวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษทัฯ 

ทั้งนี้  คณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจ และ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยจากการพิจารณาคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถื้อ
หุ้นพจิารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้  

 

ค่าเบี้ยประชุม 
ปี 2565 (ปีที่เสนอ) ปี 2564  

ประธานฯ กรรมการฯ ประธานฯ กรรมการฯ 

1. คณะกรรมการบริษทั 20,000 บาท/   
คน/คร้ัง 

15,000 บาท/ 
คน/คร้ัง 

20,000 บาท/   
คน/คร้ัง 

15,000 บาท/ 
คน/คร้ัง 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/     
คน/คร้ัง 

15,000 บาท/
คน/คร้ัง 

20,000 บาท/     
คน/คร้ัง 

15,000 บาท/
คน/คร้ัง 

3. คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

20,000 บาท/   
คน/คร้ัง 

15,000 บาท/ 
คน/คร้ัง 

20,000 บาท/   
คน/คร้ัง 

15,000 บาท/ 
คน/คร้ัง 
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ค่าเบี้ยประชุม 
ปี 2565 (ปีที่เสนอ) ปี 2564  

ประธานฯ กรรมการฯ ประธานฯ กรรมการฯ 

4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 20,000 บาท/   
คน/คร้ัง 

15,000 บาท/ 
คน/คร้ัง 

20,000 บาท/   
คน/คร้ัง 

15,000 บาท/ 
คน/คร้ัง 

ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 ดัง
รายละเอียดขา้งตน้ 

หมายเหตุ  

มติในวาระนี้ตอ้งไดรั้บอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2565 

วตัถุประสงค์และเหตุผล 

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญตัิบริษัทมหาชนจ ากดัฯ และขอ้บังคับของบริษัทฯ ที่ก าหนดให้ที่
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ ทุกรอบปีบญัชี  

คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมตัิแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท 
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2565 โดยก าหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่ ง
ได้แก่ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  6552 หรือ นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 5016  หรือ นางสาวนันทิกา ล้ิมวิริยะเลิศ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 เป็นผูท้ าการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ 

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดงักล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 
จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของส านักงานท าหน้าที่ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ 
แทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้ทั้งนี้  ไม่มีผูส้อบบญัชีตามรายชื่อที่เสนอมารายใดที่ท าหน้าที่ในการสอบบญัชีของบริษัท
ฯ เกิน 7 ปี และผูส้อบบัญชีซ่ึงมีรายชื่อดังกล่าวเป็นบุคคลที่ไม่มีความสัมพนัธ์หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ ผูบ้ริหาร 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด ดงันั้น จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ อย่างไรก็ดี ผูส้อบบญัชีทั้ง 3 ท่านดงักล่าวจะท าหน้าที่ในการตรวจสอบบญัชีของ
บริษทัย่อยของบริษทัฯ ดว้ย 

นอกจากนี้  เห็นควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ อพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี         
ประจ าปี 2565 มีรายละเอียด ดงันี้   

รายละเอียดค่าตอบแทน ปี 2565 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2564 
ค่าสอบบญัชีส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2,000,000 บาท 2,000,000 บาท 
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1 370,000 บาท 370,000 บาท 
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 2 370,000 บาท 370,000 บาท 
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 3 370,000 บาท 370,000 บาท 

รวมค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี  3,110,000 บาท 3,110,000 บาท 
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ทั้งนี้  ค่าตอบแทนในการสอบบญัชีขา้งตน้ ไม่รวมค่าบริการอ่ืนๆ (Non-Audit Services) 

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการก าหนดค่าสอบบัญชีข้างต้นไดผ่้านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว้ 

ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทัไพร้ซวอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด ไดแ้ก่ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ หรือ นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ หรือ นางสาวนันทิกา ล้ิม
วิริยะเลิศ เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2565 และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
3,110,000  บาท 

หมายเหตุ 

มติในวาระนี้ จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน  

วาระท่ี 8 พิจารณาให้สัตยาบันการเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้เงินเพ่ิมทุนท่ีได้จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ
บริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 

วตัถุประสงค์และเหตุผล 

บริษทัฯ ไดมี้การเปล่ียนวตัถุประสงค์การใช้เงินเพ่ิมทุนที่ไดจ้ากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ  บริษทัฯ 
ให้แก่ผูถื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามที่ที่ประชุมผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมตัิในการประชุมวิสามญัผู้
ถือหุ้น คร้ังที่  1/2564 เม่ือวันที่  5 พฤศจิกายน 2564 (“เงิน เพ่ิมทุน Rights Offering”) เนื่องจากบริษัทฯ มีความ
ประสงค์ที่จะลงทุนในธุรกิจเหมืองคริปโทเคอร์เรนซี ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการคร้ังที่  1/2565 ในวันที่  11 
กุมภาพนัธ์ 2565 ไดมี้มติอนุมตัิให้บริษทัฯ เขา้ลงทุนในวงเงิน 25 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 817.7 ลา้น
บาท (อัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักระหว่างธนาคารที่ 32.708 บาทต่อ 1 ดอลล่าร์ เม่ือวนัที่ 11 กุมภาพันธ์ 
2565) โดยบริษทัฯ จะใช้เงินทุนจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษทัฯ ประมาณ 100,000,000 – 200,000,000 บาท ต่อปี 
และ เงินเพ่ิมทุน Rights Offering ไม่เกิน 817.7 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการใช้เงินตามวตัถุประสงค์การใช้เงินขอ้ 4 คือ แหล่ง
เงินทุนส าหรับการลงทุนในธุรกิจอ่ืน ๆ ที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับบริษัทฯ เช่น การลงทุนใน
ธุรกิจที่เก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่ายกญัชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และบริษทัฯ จะพิจารณากู้ยืมเงินจากสถาบัน
การเงิน 

อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้เกิดความชัดเจนเก่ียวกบัวตัถุประสงค์การใช้เงินเพ่ิมทุน Rights Offering จึงเห็นสมควรเสนอต่อ
ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาให้สัตยาบันการเปล่ียนวตัถุประสงค์การใช้เงินเพ่ิมทุน เพ่ือให้เกิด
ความชัดเจน โดยมีรายละเอียด ดงันี้  

วัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพ่ิมทุนเดิม 

ล าดับ วัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพ่ิมทุน จ านวนเงินท่ีจะใช้จากจ านวน
เงินท่ีคาดว่าจะได้รับจากเงิน
เพ่ิมทุน 900,000,000 บาท 

ระยะเวลาท่ีคาดว่า
จะใช้เงินเพ่ิมทุน 

1. แหล่งเงินทุนส าหรับการลงทุนในโครงการหรือธุรกิจที่
เก่ียวขอ้งกบัพลงังาน 

 

 

 

 

 

 
2. แหล่งเงินทุนส าหรับการลงทุนในโครงการหรือธุรกิจที่

เก่ียวขอ้งกบัระบบสาธารณูปโภค 



                                                                                                    บริษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) 

 7 

3. แหล่งเงินทุนส าหรับการลงทุนเพ่ิมเติมในโครงการหรือ
ธุรกิจเดิมที่บริษัทฯ ด าเนินการอยู่ หรือธุรกิจในหมวด
อุตสาหกรรมที่บริษทัฯ ไดล้งทุนอยู่ 

รวมทั้งหมดไม่เกิน 
900,000,000 บาท 

ภายในเดือน 
กนัยายน 2566 

4. แหล่งเงินทุนส าหรับการลงทุนในธุรกิจอ่ืน ๆ ที่สามารถ
สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับบริษัทฯ เช่น การ
ลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่ายกัญชาเพื่อ
ประโยชน์ทางการแพทย ์

วัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพ่ิมทุนท่ีแก้ไข  

ล าดับ วัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพ่ิมทุน จ านวนเงินท่ีจะใช้จากจ านวน
เงินท่ีคาดว่าจะได้รับจากเงิน
เพ่ิมทุน 900,000,000 บาท 

ระยะเวลาท่ีคาดว่า
จะใช้เงินเพ่ิมทุน 

1. แหล่งเงินทุนส าหรับการลงทุนในโครงการหรือธุรกิจที่
เก่ียวขอ้งกบัหรือสนับสนุนธุรกิจพลงังานสาธารณูปโภค 
อสั งหาริมท รัพย์  และ กัญช าเพื่ อป ระโยชน์ ท าง
การแพทย ์

ไม่เกิน 82,000,000 บาท ภายในเดือน 
กนัยายน 2566 

2 แหล่งเงินทุนส าหรับการลงทุนในธุรกิจเหมืองคริปโท
เคอร์เรนซี 

ไม่เกิน 818,000,000 บาท ภายในเดือน 
กนัยายน 2566 

  
โดยคณะกรรมการเห็นว่าการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงค์การใช้เงินดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ เนื่ องจากเป็นการเพ่ิมโอกาสในการสร้างทางเลือกใหม่ในการลงทุน และสร้างรายได้ให้บ ริษัทฯ 
นอกเหนือไปจากรายไดจ้ากธุรกิจโรงไฟฟ้า ธุรกิจสาธารณูปโภค ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ธุรกิจกัญญาเพื่อประโยชน์
ทางการแพทย ์โดยเป็นการกระจายความเส่ียงจากการประกอบธุรกิจหลกัในปัจจุบนั  

ทั้งนี้  ธุรกิจเหมืองคริปโทเคอร์เรนซีเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นธุรกิจที่สามารถให้
ผลตอบแทนสูงหากประสบผลส าเร็จ โดยบริษัทฯ พิจารณาที่จะลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
เนื่องจากเป็นประเทศที่มีความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้าและราคาค่าไฟฟ้าที่เหมาะสมซ่ึงเป็นปัจจยัที่ส าคัญ
ส าหรับการประกอบธุรกิจเหมืองคริปโทเคอร์เรนซี  

ทั้งนี้  ภายหลังการเปล่ียนวัตถุประสงค์การใช้เงินแล้ว บริษัทฯ จะมีแหล่งเงินทุนเพียงพอต่อการลงทุนในธุรกิจ
เหมืองคริปโทเคอร์เรนซี นอกจากนี้  บริษัทฯ จะทยอยเขา้ลงทุนเป็นเฟส ๆ ตามความพร้อมของบริษัทฯ มิใช่การ
ลงทุนคร้ังเดียว โดยหากบริษัทฯ ได้รับก าไรจากการขุดเหมืองคริปโทเคอร์เรนซี บริษทัฯ ก็จะน ามาใช้เป็นเงินลงทุน
ต่อไป ดงันั้น บริษทัฯ จะมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอส าหรับการลงทุนในธุรกิจเหมืองคริปโทเคอร์เรนซีตามกรอบการ
ลงทุน  

การเปล่ียนแปลงวตัถุประสงค์การใช้เงินข้างตน้ มิไดก่้อให้เกิดผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ แต่อย่าง
ใด 
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ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นว่าการเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ เนื่องจากเป็นการเพ่ิมโอกาสในการสร้างทางเลือกใหม่ในการลงทุน และสร้างรายได้ให้บริษัทฯ จึง
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้สัตยาบันการเปล่ียนวตัถุประสงค์การใช้เงินเพ่ิมทุนที่ได้จากการ
ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามที่ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2564 เม่ือวันที่  5 พฤศจิกายน 2564 โดยมี
รายละเอียดตามขา้งตน้ 

หมายเหตุ 

มติในวาระนี้ จะตอ้งได้รับอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

วาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

หมายเหตุ  

ในการเสนอวาระอ่ืนๆ นอกเหนือจากวาระที่ก าหนดในหนังสือเชิญประชุม จะตอ้งมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดสนับสนุน เพ่ือบรรจุให้ที่ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกเหนือจาก
ที่ก าหนดไวใ้นหนังสือเชิญประชุม 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ โปรดเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตามวนั และเวลาดังกล่าวโดย
พร้อมเพรียงกนัจกัขอบคุณย่ิง   

โปรดตรวจสอบรายการเอกสารและหลกัฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม วิธีมอบ
ฉันทะ และ ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมของท่านผูถื้อหุ้น โดยท่านผูถื้อ
หุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์จากคู่มือการใช้งานระบบประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์
ส าหรับการประชุมผูถื้อหุ้น ตามรายละเอียดที่ปรากฎใน ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 6.  

หากท่านผูถื้อหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนให้เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุม กรุณากรอกและ
ลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้  ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 9.  และส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้อง
เรียบร้อยดังกล่าวให้กับบริษทัฯ ภายในวนัที่ 22 เมษายน 2565  ทั้งนี้  ท่านผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ 
ดงัมีรายนามและขอ้มูลตาม ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 10.   เป็นผูรั้บมอบฉันทะของท่านในการประชุมได ้ 

อนึ่ ง บริษทัฯ ได้ก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 ใน
วนัที่ 25 มีนาคม 2565 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

ลงชื่อ .............................................................. กรรมการ 

 ( นายกวิน  เฉลิมโรจน์ )  

 



                                                                                                    บริษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) 

 9 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. 

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564 

ของ 

บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) 

วัน เวลา และสถานท่ีประชุม 

 การประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังที่ 1/2564 ของบริษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประชุม
เม่ือวนัที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) ภายใตพ้ระราชก าหนดว่าดว้ย
การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอ่ืนใดที่เก่ียวข้อง โดยถ่ายทอดสดจากส านักงานของบริษัทฯ เลขที่  1 
อาคารคิวเฮา้ส์ ลุมพิน ีชั้นที่ 11 ห้องเลขที่ 1103 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการบริษัทฯ ท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. นายติรวฒัน์  สุจริตกุล ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
2. นายวิชญ์ สุวรรณศรี กรรมการ และรักษาการประธานเจา้หน้าที่บริหาร 
3. นายกวิน เฉลิมโรจน์ กรรมการ 
4. นายจอห์น เอ็ดเวอร์ด แม็คคอช กรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ท่ีเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting)  

1. นายพรอินทร์  แมน้มาลยั กรรมการ 
2. นายถาวร พรพนัสศรี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

ท่ีปรึกษาท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวเยาวโรจน์ กล่ินบุญ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษทั ฮนัตนั แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จ ากดั 
2. นายปวีร์  จงรุ่งเรือง ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษทั ฮนัตนั แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จ ากดั 
เริ่มการประชุม 

นายติรวฒัน์ สุจริตกุล ประธานกรรมการ ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ มอบหมายให้นายปวีร์ 
จงรุ่งเรือง ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษทั ฮันตนั แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จ ากัด ท าหน้าที่เป็นผูด้  าเนินการประชุม (“ ผู้ด าเนินการ
ประชุม”) 

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้รายละเอียดผูเ้ขา้ร่วมประชุม ณ เวลาเร่ิมการประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 
6 ราย นับ เป็นหุ้นจ านวน 7,073,100 หุ้น  มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จ านวน 30 ราย นับเป็นหุ้นจ านวน 
3,378,285,290 หุ้น รวมผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุม จ านวน 36 ราย ถือหุ้นรวมกนัจ านวน 3,385,358,390 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 33.418 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษัทฯ จ านวน 10,130,342,925 หุ้น ซ่ึงครบเป็นองค์ประชุมตามขอ้บงัคับ
ของบริษทัฯ ขอ้ที่ 29  

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อที่ประชุมว่า เนื่องดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ 
ขณะนี้  และด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยของผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทฯ จึงเห็นสมควรจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ือ
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อิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) ภายใต้พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอ่ืนใดที่
เก่ียวขอ้ง โดยโปรแกรมการจดัประชุมผูถื้อหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) ในการประชุมคร้ังนี้ เป็นของบริษทั โอเจ อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ากัด ซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ไดรั้บการประเมินความสอดคลอ้งของระบบกบัส านักงานพฒันา
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์  

นอกจากนี้  บริษัทฯ ได้เชิญนางสาวเยาวโรจน์ กล่ินบุญ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ฮันตนั แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) 
จ ากัด เขา้ร่วมประชุมเพื่อท าหน้าที่ตอบข้อซักถามทางกฎหมายให้แก่ผูถื้อหุ้น และเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระ  

ทั้งนี้  เพื่อเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีและเพื่อให้การลงคะแนนเสียงทุกวาระของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสถูกต้อง บริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ซ่ึงเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้
ประเมินความสอดคลอ้งของระบบกบัส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ท าหน้าที่ในการจัดประชุม รวบรวมคะแนนและ
ประมวลผลคะแนนเสียงส าหรับการประชุมในคร้ังนี้  และเพ่ือให้การประชุมเป็นไปตามหลักการก ากบัดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ
การด าเนินการประชุม ผูด้  าเนินการประชุมชี้แจงวิธีการปฏิบตัิในการนับองค์ประชุม การด าเนินการประชุม การลงคะแนน การนับ
คะแนนเสียง และการถามค าถามหรือให้ขอ้เสนอแนะต่อที่ประชุม ดงันี้  

➢ องค์ประชุม 

มาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้ งที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชน
จ ากัด”) และข้อบังคบัของบริษัทฯ ขอ้ 29. ก าหนดให้ ในการประชุมผูถื้อหุ้น จะต้องมีผูถื้อหุ้นและรับมอบฉันทะจากผูถื้อ
หุ้นมาเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ งของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จ าหน่ายทั้งหมดของบริษทัฯ จึงจะนับเป็นองค์ประชุม 

➢ การด าเนินการประชุม 

มาตรา 104 แห่งพ.ร.บ.บริษทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคับของบริษทัฯ ขอ้ 29. ก าหนดให้ประธานกรรมการเป็นประธานใน
ที่ประชุม กรณีที่ไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการไม่ได้มาเขา้ร่วมการประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้
รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบตัิหน้าที่ได ้ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผูถื้อ
หุ้นคนหนึ่งซ่ึงไดเ้ขา้ร่วมการประชุมเป็นประธานในที่ประชุม 

➢ วิธีการลงคะแนน 

1. ผูถื้อหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง 

2. การลงมติในแต่ละวาระอาจแตกต่างกนั ซ่ึงประธานหรือบุคคลที่ประธานมอบหมายจะแจง้ให้ที่ประชุมทราบในแต่ละ
วาระ ก่อนท าการลงคะแนนเสียง  

3. ในการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Voting ขอให้ผูถื้อหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อท าการลงคะแนน “เห็น
ดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น 

เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นกดปุ่ ม “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” และยืนยนัการ
ลงคะแนนภายในเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมตัิตามที่ประธานเสนอ โดยบริษทัฯ จะน าคะแนน
เสียงที่ “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง” มาหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่
เห็นดว้ย 

ส าหรับผูถื้อหุ้นที่ “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” กรุณากดปุ่ ม “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” และกดปุ่ มยืนยนั
การลงคะแนนอีกคร้ังหนึ่ง เพ่ือให้บริษทัฯ สามารถบนัทึกคะแนนเขา้สู่ระบบต่อไป 
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หากผู้ถือหุ้นตอ้งการแกไ้ขการลงคะแนน สามารถท าไดด้ว้ยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกคร้ัง ทั้งนี้  ผูถื้อหุ้นตอ้งกดปุ่ ม
ลงคะแนนและยืนยนัการลงคะแนนภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

เม่ือครบก าหนดเวลาในการลงคะแนนและยืนยนัการลงคะแนนแล้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด จะท าการปิดระบบการลงคะแนนส าหรับวาระนั้น และผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนหรือแก้ไขการ
ลงคะแนนในวาระนั้นไดอี้ก 

ส าหรับผูถื้อหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ผูถื้อหุ้นเปล่ียนจากโปรแกรม Zoom กลบัไปยงั
โปรแกรม Chrome เพื่อท าการลงคะแนนที่เมนู E-Voting 

เม่ือผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแลว้ ขอให้กลบัมายงัหน้าต่าง E – Meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและ
เสียงของการประชุม 

4. ผูถื้อหุ้นที่มอบฉันทะโดยระบุความเห็นหรือใช้สิทธิลงคะแนนมาเรียบร้อยแล้ว เป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ จะนับ
คะแนนเสียงตามที่ผูถื้อหุ้นมอบฉันทะมาทุกประการ 

5. ส าหรับผูรั้บมอบฉันทะที่เขา้ร่วมประชุม ขอให้ผูรั้บมอบฉันทะตรวจสอบค าส่ังของผูม้อบฉันทะและลงคะแนนเสียง
ให้ถูกตอ้งตรงตามที่ผูม้อบฉันทะก าหนดไว ้

6. ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ ซ่ึงไดรั้บการยืนยนัตวัตนและเขา้สู่ระบบการจดัประชุมผูถื้อหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-
meeting) แล้ว แต่ยงัไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมจนแล้วเสร็จ สามารถกดปุ่ ม
ลงคะแนนและยืนยนัการลงคะแนนในวาระที่บริษทัฯ ยงัไม่ไดเ้สนอต่อที่ประชุมเป็นการล่วงหน้าได ้โดยบริษัทฯ จะ
นับรวมคะแนนเสียงดงักล่าวเม่ือเขา้สู่การพิจารณาในวาระที่ผูถื้อหุ้นไดล้งคะแนนเสียงไว ้

7. ระบบจะท าการรวบรวมคะแนนจากการลงคะแนนเสียงของผู้ที่ลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting และผู้ที่ลงคะแนน
ล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ 

➢ การสอบถามหรือให้ค าแนะน าในการประชุม 

ส าหรับค าถามหรือข้อเสนอแนะที่ผูถื้อหุ้นไดส่้งถึงบริษทัฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านทางอีเมล์ โทรศพัท์ และไปรษณีย ์
บริษทัฯ จะตอบค าถามหรือขอ้เสนอแนะดงักล่าวเม่ือด าเนินการประชุมถึงวาระที่เก่ียวขอ้ง 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะต้องการสอบถามหรือให้ค าแนะน าในระหว่างการประชุม ขอความกรุณาผู้เขา้ร่วม
ประชุมระบุหรือแจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมทั้งสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นก่อนการให้
ขอ้เสนอแนะหรือสอบถามทุกคร้ัง เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน โดยผู้เข้าร่วมประชุม
สามารถให้ขอ้เสนอแนะหรือสอบถามไดผ่้านช่องทางดงัต่อไปนี้  

1. ระบบพิมพข์อ้ความ (Chat) 

ให้ผู้เข้าร่วมประชุมไปที่ เมนู Chat บริเวณด้านล่างของโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อเสนอแนะหรือค าถาม เม่ือ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมพิมพข์อ้ความเสร็จเรียบร้อยแลว้ ให้กดปุ่ ม Enter เพื่อส่งขอ้ความเขา้มายงัระบบ 

2. ระบบสนทนาดว้ยเสียง 

ให้ผู้เข้าร่วมประชุมไปที่เมนู Reaction บริเวณดา้นล่างของโปรแกรม Zoom และกดปุ่ มยกมือขึ้น (Raise Hand) เม่ือผู้
ด าเนินรายการกล่าวชื่อของผูเ้ข้าร่วมประชุม เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบจะเปิดไมค์เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสอบถามหรือ
ให้ข้อเสนอแนะ ทั้งนี้  ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องกดปุ่ ม Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ และเ ม่ือผู้เข้าร่วมประชุม
สอบถามหรือให้ขอ้เสนอแนะเสร็จเรียบร้อยแลว้ ขอให้กดปุ่ มเอามือลง (Lower Hand) และปิดไมค์ 



                                                                                                    บริษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) 

 12 

ในกรณีที่ผูเ้ข้าร่วมประชุมไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ภายในระยะเวลา 1 นาที บริษัทฯ ขอความกรุณาให้ผู้เขา้ร่วม
ประชุมพิมพ์ค าถามหรือขอ้เสนอแนะผ่านระบบพิมพข์้อความ (Chat) แทน เพื่อให้การประชุมสามารถด าเนินไปได้
อย่างต่อเนื่อง 
บริษทัฯ จะเปิดโอกาสให้ผูเ้ข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะในแต่ละวาระ และในกรณีที่ไม่มีผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเข้ามาภายใน 2 นาที บริษัทฯ จะด าเนินการประชุมต่อไป และหากผูเ้ข้าร่วม
ประชุมมีค าถามเพ่ิมเติม สามารถพิมพ์ค าถามเขา้มาผ่านช่องทางระบบพิมพ์ขอ้ความ (Chat) ได้ โดยบริษัทฯ จะตอบ
ค าถามของผูเ้ขา้ร่วมประชุมในภายหลงั 

 นายติรวัฒน์ สุจริตกุล ประธานกรรมการ ท าหน้าที่ เป็นประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม และ
มอบหมายให้ผูด้  าเนินการประชุมด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปนี้   

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ซ่ึงประชุมเมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2564 

ผูด้  าเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จดัท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ซ่ึง
ประชุมเม่ือวันที่  23 เมษายน 2564 และได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่
กฎหมายก าหนดเรียบร้อยแลว้ รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. ของหนังสือเชิญประชุม 

ในการนี้  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ซ่ึง
ประชุมเม่ือวันที่ 23 เมษายน 2564 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถว้นแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมดงักล่าว ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

เนื่องจากในวาระนี้  ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งค าถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้าถึงบริษัทฯ หรือ กดปุ่ มถามค าถาม
แต่อย่างใด ผู้ด าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมผูถื้อหุ้นลงมติในวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี  
2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที่ 23 เมษายน 2564 

มติท่ีประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่  23 
เมษายน 2564 ดว้ยคะแนนเสียงดงันี้  

เห็นดว้ย 3,385,358,490 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 101 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหตุ 1) การลงมติในวาระนี้จะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อ
หุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 2) ในวาระนี้ มีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขึ้นจาก
ตอนเปิดประชุมจ านวน 2 ราย คิดเป็น 201 เสียง ท าให้ในวาระนี้ มีจ านวน
คะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะทั้งหมด 3,385,358,591 เสียง 

ผูด้  าเนินการประชุมชี้ แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 เป็นเร่ืองที่เก่ียวเนื่องกัน ดงันั้น ในการพิจารณาวาระที่ 2 ถึง
วาระที่ 4 จะถือเป็นเง่ือนไขซ่ึงกนัและกัน โดยหากเร่ืองในวาระใดวาระหนึ่ งไม่ไดรั้บการอนุมัติ จะถือว่าเร่ืองอ่ืน ๆ ที่ได้รับอนุมัติ
แล้วเป็นอนัยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาในวาระอ่ืน ๆ ต่อไป โดยถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเร่ืองต่าง ๆ ไม่ได้รับอนุมตัิจากที่
ประชุม 
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วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ครั้งท่ี 2 ซ่ึงจะ
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 

ผูด้  าเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุม
เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด 
(มหาชน) คร้ังที่ 2 (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ W2”) จ านวน 2,026,068,585 หน่วย ซ่ึงจะจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 
โดยมีรายละเอียดเบื้องตน้ ดงันี้  

ประเภทหลกัทรัพยท์ี่เสนอขาย : ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญัของ บริษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ 
เอเชีย จ ากดั (มหาชน) คร้ังที่ 2 (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ W2”) 

ชนิดของใบส าคญัแสดงสิทธิ : ระบุชื่อผูถื้อ และสามารถโอนเปล่ียนมือได ้

จ านวนที่ออกและเสนอขาย : 2,026,068,585 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0 บาท (ศูนยบ์าท) 

จ านวนหุ้นสามญัที่จดัสรรไว้
เพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ 

: 2,026,068,585 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 20 ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษทัฯ จ านวน 10,130,342,925 
หุ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้ออกและจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิ W2 เม่ือวนัที่ 25 สิงหาคม 2564 

อตัราการใช้สิทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามัญได ้1 หุ้น เวน้แต่กรณีมี
การปรับอตัราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

ราคาการใช้สิทธิ : 0.50 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการ
ปรับสิทธิ 

วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ : 28 มกราคม 2565 และ/หรือวนัอ่ืนใดที่คณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนด 

อายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ : 1 ปี นับแต่วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 

วิธีการจดัสรร : ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ W2 
ในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นเดิมของ 
บริษทัฯ ที่จะไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ W2 จะเป็นผูถื้อหุ้นที่
มีรายชื่อ ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่ มีสิทธิได้รับการจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิ W2 ซ่ึงเป็นวนัเดียวกบัวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุ้นที่
มีสิทธิไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน
การถือหุ้น 

ในการนี้  บริษทัฯ จะก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ
การจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ W2 (Record Date) ในวนัที่ 15 ธันวาคม 
2564 รวมทั้ งมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจในการ
พิจารณาแก้ไขก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุ้นที่มีสิทธิซ้ือใบส าคัญ
แสดงสิทธิ W2 ตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ 
(Record Date) ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และ
ผลกระทบที่มีต่อบริษทัฯ เป็นส าคญั 
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ในการค านวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ จะได้รับการจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิ หากมีเศษหุ้นสามญัจากการค านวณตามอตัราส่วน
การจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปัดเศษ
หุ้นส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจ านวน 

ในกรณีที่ มีเศษของใบส าคัญแสดงสิทธิที่ เกิดจากการค านวณตาม
อัตราส่วนการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้ ง
จ านวน และในกรณีที่มีใบส าคญัแสดงสิทธิคงเหลือภายหลงัการจดัสรร 
บริษทัฯ จะด าเนินการยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิในส่วนทีเ่หลือดงักล่าว
ต่อไป 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ   ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะเร่ิมใช้ สิท ธิในวันสุดท้ายของแต่ละ 
ไตรมาสของปี 2565 และสามารถใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ัง
แรกในวันสุดท้ายของไตรมาสล่าสุดของปี 2565 นับจากวันที่ออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิ กล่าวคือ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 จนถึงส้ินสุดถึงวัน
ครบก าหนดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้  วันก าหนดการใช้สิทธิ
คร้ังสุดท้ายก าหนดให้ตรงกับวันครบก าหนดอายุของใบส าคัญแสดง
สิทธิกล่าวคือ 1 ปีนับจากวนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือวันที่ 28 
มกราคม 2566 และ/หรือวนัอ่ืนใดที่คณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนด 

ในกรณีที่วันก าหนดการใช้สิทธิใด ๆ ตรงกับวันหยุดท าการของ 
บริษทัฯ ให้เล่ือนวนัก าหนดใช้สิทธิคร้ังดงักล่าวเป็นวนัท าการก่อนหน้า 
โดยบ ริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ  และไม่มี
ขอ้ก าหนดเรียกให้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิก่อนครบ
ก าหนด 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดง
สิทธิ 

 บริษัทฯ จะน าใบส าคัญแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) 

อ่ืน ๆ  คณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคล
ที่คณะกรรมการบริษทัฯ หรือคณะกรรมการบริหาร มีอ านาจในการ 

(1)  ก าหนดและแก้ไขเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ อันจ าเป็นและ
สมควรที่เก่ียวเนือ่งกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่
จะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน เช่น รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ 

(2)  ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จ าเป็นที่
เก่ียวขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงรวมถึงการติดต่อและ
การย่ืนค าขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงาน
ราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ
และการน าใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
และ 

(3)  ด าเนินการใด ๆ  ตามที่จ าเป็นและสมควรเก่ียวเนื่องกบัการออกและ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในคร้ังนี้  
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รายละเอียดเพ่ิมเติมปรากฏตามสารสนเทศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นเพ่ิมทุน
ของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 2 ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 2. ของหนังสือเชิญประชุม และสรุปรายละเอียด
ส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) คร้ังที่ 2 ที่จดัสรร
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 3. ของหนังสือเชิญประชุม  

นอกจากนี้  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้ คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอ านาจในการ
พิจารณาแก้ไขวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิซ้ือใบส าคัญแสดงสิทธิ W2 ตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ 
(Record Date) ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อบริษทัฯ เป็นส าคญั  

ในการนี้  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอ
ขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนของบริษทัฯ คร้ังที่ 2 ซ่ึงจะจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น รวมถึงการ
มอบอ านาจที่เก่ียวขอ้ง ตามรายละเอียดขา้งตน้  

เนื่องจากในวาระนี้  ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งค าถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้าถึงบริษัทฯ หรือ กดปุ่ มถามค าถาม
แต่อย่างใด ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระพิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่
จะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ คร้ังที่ 2 ซ่ึงจะจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น รวมถึงการมอบอ านาจที่เก่ียวขอ้ง  

มติท่ีประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ  
บริษทัฯ คร้ังที่ 2 ซ่ึงจะจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) รวมถึงการมอบอ านาจ
ที่เก่ียวขอ้ง ดว้ยคะแนนเสียงดงันี้  

เห็นดว้ย 3,385,358,390 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 101 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหตุ 1) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อ
หุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 2) ในวาระนี้ไม่มีผูถื้อหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขึ้น
จากวาระก่อนหน้า 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  อีกจ านวน 2,513,034,292.50 บาท จากทุนจดทะเบียน
จ านวน 5,065,171,462.50 บาท เป็นจ านวน 7,578,205,755.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 
5,026,068,585 หุ้น ซ่ึงแบ่งออกเป็นหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น  (Rights 
Offering) จ านวน 3,000,000,000 หุ้น และหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ W2 
จ านวน 2,026,068,585 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ผูด้  าเนินการประชุมชี้ แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบส าคัญ
แสดงสิทธิ W2 โดยมีรายละเอียดตามที่พิจารณาในวาระที่ 2 โดยบริษทัฯ ยงัคงมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิม
ทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนส าหรับการลงทุนในโครงการหรือธุรกิจที่เก่ียวขอ้ง
กบัพลังงาน การลงทุนในโครงการหรือธุรกิจที่เก่ียวข้องกับระบบสาธารณูปโภค  การลงทุนเพ่ิมเติมในโครงการหรือธุรกิจเดิมที่
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บริษัทฯ ด าเนินการอยู่ หรือธุรกิจในหมวดอุตสาหกรรมที่บริษัทฯ ได้ลงทุนอยู่  และการลงทุนในธุรกิจอ่ืน ๆ ที่สามารถสร้าง
ผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กบับริษทัฯ เช่น การลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่ายกญัชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งต้น ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังที่ 9/2564 มีมติอนุมตัิให้เสนอต่อที่ประชุม
เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบ ริษัทฯ  อีกจ านวน  2,513 ,034 ,292.50 บาท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 
5,065,171,462.50 บาท เป็นจ านวน 7,578,205,755.00 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 5,026,068,585 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตรา
ไวหุ้้นละ 0.50 บาท และการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4. เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ
บริษทัฯ โดยใช้ขอ้ความดงัต่อไปนี้แทน 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน 
จ านวน 

7,578,205,755.00 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านสอง
แสนห้าพนัเจ็ดร้อยห้าสิบห้าบาท) 

 แบ่งออกเป็น 15,156,411,510 หุ้น (หนึ่ งหม่ืนห้าพันหนึ่ งร้อยห้าสิบหก
ล้านส่ีแสนหนึ่ งหม่ืนหนึ่ งพันห้าร้อย
สิบหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท (ห้าสิบสตางค์) 

 โดยแยกออกเป็น:  

 หุ้นสามญั 15,156,411,510 หุ้น (หนึ่ งหม่ืนห้าพันหนึ่ งร้อยห้าสิบหก
ล้านส่ีแสนหนึ่ งหม่ืนหนึ่ งพันห้าร้อย
สิบหุ้น) 

 หุ้นบุริมสิทธิ          -          หุ้น  (ไม่มี)” 

นอกจากนี้  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการมอบอ านาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมายในการ
จดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติม
ถอ้ยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าส่ังของนายทะเบียน ทั้งนี้  รายละเอียดอ่ืน ๆ ปรากฏตามแบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 
4. ของหนังสือเชิญประชุม 

ในการนี้  คณะกรรมการบริษทัฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนของบ ริษัทฯ อีกจ านวน 2,513,034,292.50 บาท  จากทุนจดทะเบียนจ านวน 5,065,171,462.50 บาท  เป็นจ านวน 
7,578,205,755.00 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 5,026,068,585 หุ้น และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษทัฯ ขอ้ 4. เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ รวมถึงการมอบอ านาจที่เก่ียวขอ้งตามรายละเอียดขา้งตน้  

ผูด้  าเนินการประชุมได้เรียนให้ที่ประชุมทราบถึงค าถามจากนายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทกัษ์สิทธิผูถื้อหุ้น 
สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ซ่ึงเป็นค าถามส าหรับวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 เนื่องจากเป็นวาระที่เก่ียวเนื่องกนั ดงันี้  

ผู้ด าเนินการประชุม  เนื่องจากในอนาคต บริษทัฯ อาจมีผลประกอบการที่ดีขึ้นประกอบกบัการที่
ไม่สามารถคาดการณ์ราคาหุ้นของบริษัทฯ ล่วงหน้าได้ บริษัทฯ จะยัง
ก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้นที่ราคาหุ้นละ 0.30 บาท ตามที่เสนอต่อที่ประชุม หรือมี
โอกาสเปล่ียนแปลงราคาเสนอขายเป็นราคาอ่ืนหรือไม่ 
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นายกวิน เฉลิมโรจน์
กรรมการ 

บริษทัฯ ยืนยนัว่าจะไม่มีการเปล่ียนแปลงราคาเสนอขายในอนาคต 

ผู้ด าเนินการประชุม บริษทัฯ จะน าเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนที่จดัสรร
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จ านวน 900 ลา้นบาท ไปใช้ลงทุน
ในธุรกิจที่เก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่ายกญัชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์
ใช่หรือไม่ และจะน าไปใช้ลงทุนในธุรกิจอ่ืน  เช่น ธุรกิจพลังงานด้วย
หรือไม่ 

นายกวิน เฉลิมโรจน์
กรรมการ 

บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะน าเงินที่ได้ไปใช้ในธุรกิจพลังงาน เนื่องจาก เดิม
บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษทัฯ ที่ประกอบธุรกิจเก่ียวกับกญัชาเพียงร้อยละ 3.98 
และต่อมาบริษัทฯ ได้ลงทุนเพ่ิม ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นในปัจจุบันของ
บริษทัฯ เท่ากบั ร้อยละ 14.62 โดยประมาณ จึงถือเป็นสัดส่วนที่เพียงพอแลว้ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นถามค าถามหรือมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมผูถื้อหุ้นลงมติใน
วาระพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ รวมถึงการมอบอ านาจที่เก่ียวขอ้ง 

มติท่ีประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมตัิการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ อีกจ านวน 2,513,034,292.50 บาท จากทุน
จดทะเบียนจ านวน 5,065,171,462.50 บาท เป็นจ านวน 7,578,205,755.00 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
จ านวน 5,026,068,585 หุ้น ซ่ึงแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) จ านวน 3,000,000,000 หุ้น และหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ W2 
จ านวน 2,026,068,585 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทฯ ขอ้ 4. เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ รวมถึงการมอบอ านาจที่เก่ียวข้อง ดว้ย
คะแนนเสียงดงันี้  

เห็นดว้ย 3,385,358,490 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 101 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหตุ 1) การลงมติในวาระนี้ จะตอ้งไดรั้บการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 
4 ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 2) ในวาระนี้ไม่มีผูถื้อหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขึ้น
จากวาระก่อนหน้า 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ฯ 

ผูด้  าเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุม
เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จ านวนไม่เกิน 5,026,068,585 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท 
ดงันี้  
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1. จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จ านวนไม่เกิน 3,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท 
เพื่อเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราส่วนการจองซ้ือที่จ านวน 
3.376780975 หุ้นสามัญ เดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพ่ิมทุน  (คิด เป็นจ านวนหุ้นที่ ใช้ในการจัดสรรทั้ งส้ิน 
3,000,000,000 หุ้น) กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 
900.00 ลา้นบาท และก าหนดวนัจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ส าหรับการเสนอขายในระหว่างวนัที่ 
17 - 21 มกราคม 2565 (รวม 5 วนัท าการ) หรือวนัที่คณะกรรมการจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 

อนึ่ ง ราคาเสนอขายที่หุ้นละ 0.30 บาท เป็นราคาที่ต ่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ ซ่ึงบริษัทฯ 
จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2564 ตามที่ก าหนดในมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ.
บริษัทมหาชนจ ากัด โดยบริษัทฯ สามารถเสนอขายหุ้นสามัญที่ราคาต ่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของ  
บริษทัฯ ได ้เนื่องจากบริษทัฯ มีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2563 ซ่ึงไดผ่้านการสอบทานจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัฯ แลว้ 

ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นตามสัดส่วนในรอบแรกแลว้ บริษทัฯ จะจดัสรรหุ้นส่วนที่
เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นซ่ึงแสดงความจ านงจองซ้ือเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะหมด หรือไม่
สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซ้ือหุ้นดงักล่าว
อีกต่อไป ในกรณีดงักล่าวบริษทัฯ จะด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ต่อไป 

ในกรณีที่มีผูถื้อหุ้นแสดงความจ านงจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นและส่งผลให้ผูถื้อหุ้น
และบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการ
แกไ้ขเพ่ิมเติม) ของผูถื้อหุ้นรายนั้น ถือครองหุ้นของบริษทัฯ ในลักษณะที่เพ่ิมขึ้นจนถึงหรือขา้มผ่านจุดที่
ตอ้งท าค าเสนอซ้ือหลักทรัพย์ (Tender Offer) ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวมีหน้าที่ต้องท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย์
ทั้งหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เร่ือง 
หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ (“ประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือ
หลักทรัพย์เพ่ือครอบง ากิจการ”) เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการท าค าเสนอซ้ือหลักทรัพย์
ทั้งหมดของบริษทัฯ ตามประกาศเก่ียวกบัการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบง ากิจการ 

ในการจดัสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จดัสรรหุ้นใดให้แก่ผูจ้องซ้ือ
รายใด หากการจัดสรรดังกล่าวท าให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการฝ่าฝืนขอ้จ ากัดเร่ืองสัดส่วนการถือหุ้นของ
คนต่างดา้วตามที่ก าหนดในขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ซ่ึงปัจจุบนัอนุญาตให้คนต่างดา้วถือหุ้นของบริษัทฯ ได้
ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทัฯ 

บริษัทฯ ได้ก าหนดให้วันที่ 15 ธันวาคม 2564 หรือวันที่คณะกรรมการจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน เป็นวัน
ก าหนดรายชื่อผูถื้อหุ้นที่มีสิทธิจองซ้ือและไดรั้บจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (Record Date) 

2. จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จ านวน 2,026,068,585 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ของใบส าคญัแสดงสิทธิ W2 ที่จดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ โดยไม่คิดมูลค่า โดยวิธีการจดัสรร คือ 
จะจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ในอตัรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยก าหนดราคาการใช้สิทธิ
ของใบส าคญัแสดงสิทธิเท่ากบั 0.50 บาท 

ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทัฯ หรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอ านาจในการติดต่อ เจรจา แกไ้ขเพ่ิมเติม ตกลงลงนาม และส่งมอบ เอกสาร และ/หรือ
ตราสาร ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการติดต่อ การจดัการและการย่ืนค าขออนุญาตต่าง ๆ ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ (ถา้มี) และหลกัฐานที่
จ าเป็นที่เก่ียวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่ เก่ียวข้อง รวมทั้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
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ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนการแก้ไข
เปล่ียนแปลงสารสนเทศที่เก่ียวข้องที่จะตอ้งเปิดเผย การเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่เก่ียวข้อง การให้ถ้อยค าและขอ้มูลต่อหน่วยงานที่
เก่ียวขอ้ง รวมทั้งการพิจารณาก าหนด และ/หรือ แกไ้ขเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการออกและจดัสรร
หุ้นเพ่ิมทุนและการด าเนินการอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับการออกและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนซ่ึงจะต้องอยู่ภายใต้บังคบัของหลักเกณฑ์และ
กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง โดยอาจรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง 

1) การจดัสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเป็นคร้ังเดียวหรือเป็นคร้ัง ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย การช าระ
ค่าหุ้น วิธีการจดัสรร รวมถึงเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว 

2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน การเข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้องกับการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว รวมทั้งด าเนินการต่าง ๆ อนัเก่ียวเนื่องกับการจดัสรรหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว 

3) ลงนามในค าขออนุญาตต่าง ๆ ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ (ถา้มี) และหลกัฐานที่จ าเป็นที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรร
และเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน ซ่ึงรวมถึง การรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง การติดต่อ รวมถึงการ
จดัการและการย่ืนค าขออนุญาตต่าง ๆ ค าขอผ่อนผันต่าง ๆ (ถ้ามี) และหลักฐานที่จ าเป็นที่เก่ียวข้องต่อ
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง และ 

4) การน าหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ และใบส าคัญแสดงสิทธิ W2 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
รวมถึงการด าเนินการอ่ืนใดอนัจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกับการเข้าท ารายการดงักล่าวได้ทุกประการจนเสร็จ
การ รวมทั้งให้มีอ านาจในการแต่งตั้ง และ/หรือ ถอดถอน ผู้รับมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการใด ๆ 
ดงักล่าวขา้งตน้ 

ทั้งนี้  รายละเอียดอ่ืน ๆ ปรากฏตามแบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4.  สารสนเทศเก่ียวกบัการ
ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) คร้ังที่ 2 ส่ิง
ที่ส่งมาดว้ย 2. และ สารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 
ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 5. ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นแลว้พร้อมกบัหนังสือเชิญประชุม 

ในการนี้  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพ้ิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จ านวนไม่เกิน 5,026,068,585 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท โดยแบ่งออกเป็นจดัสรรหุ้นสามัญ
เพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จ านวน 3,000,000,000 หุ้น และจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือ
รองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ W2 จ านวน 2,026,068,585 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมถึงการมอบ
อ านาจที่เก่ียวขอ้ง ตามรายละเอียดขา้งตน้  

เนื่องจากในวาระนี้  ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดส่งค าถามหรือขอ้เสนอแนะล่วงหน้าถึงบริษทัฯ หรือกดปุ่ มถามค าถามแต่
อย่างใด ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมผูถื้อหุ้นลงมติในวาระพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ รวมถึง
การมอบอ านาจที่เก่ียวขอ้ง 

มติท่ีประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 5,026,068,585 หุ้น 
มูลค่าหุ้นที่ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท แบ่งออกเป็นจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือ
หุ้น (Rights Offering) จ านวน 3,000,000,000 หุ้น และจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใช้สิทธิของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ W2 จ านวน 2,026,068,585 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท รวมถึงการมอบอ านาจที่
เก่ียวขอ้ง ตามรายละเอียดที่เสนอมาขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี้  
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เห็นดว้ย 3,385,498,990 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 101 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหตุ 1) การลงมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 2) ในวาระนี้ มีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขึ้นจาก
ตอนเปิดประชุมจ านวน 1 ราย คิดเป็น 140,500 เสียง ท าให้ในวาระนี้ มีจ านวน
คะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะทั้งหมด 3,385,499,091 เสียง 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ 
ข้อ 3. เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 

ผูด้  าเนินการประชุมชี้ แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ไดส่้งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการแก้ไข
เพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 3. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการแกไ้ขเพ่ิมเติม
วตัถุประสงค์ของบริษทัฯ โดยการเพ่ิมวตัถุประสงค์ของบริษทัฯ ขึ้นอีก 2 ขอ้ ดงันี้  

“ขอ้ 58 ประกอบธุรกิจเพาะปลูก ผลิต ศึกษาวิจยั และจ าหน่ายพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด รวมถึงกญัชาและกัญ
ชง รวมถึงประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทหรือธุรกิจที่เก่ียวกบัการพัฒนาและลงทุนในผลทางการเกษตร
ทุกชนิด รวมถึงกญัชาและกญัชง ทั้งนี้  จะประกอบกิจการไดต้อ้งเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง” 

“ขอ้ 59 การลงทุนในตราสารการเงิน หรือผลิตภณัฑ์ทางการเงิน ที่มีความเส่ียงต ่า และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม 
ตามที่คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร” 

และการแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 3. โดยยกเลิกขอ้ความเดิมและใช้ขอ้ความดงัต่อไปนี้  

“ขอ้ 3. วตัถุประสงค์ของบริษทั มีจ านวน 59 ขอ้ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ” 

ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ ถึงแนวปฏิบัติใหม่ของการจดทะเบียนว่า การขอจดทะเบียนวัตถุประสงค์เก่ียวกบัการประกอบกิจการกัญชา กัญ
ชง พืชกระท่อม ยงัคงเป็นการขัดต่อกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ รวมทั้งขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
นายทะเบียนจึงไม่สามารถรับจดทะเบียนวตัถุประสงค์ดังกล่าวได้ เว้นแต่ บริษทัฯ จะได้รับใบอนุญาตที่เก่ียวขอ้งตามกฎหมายว่าดว้ยยา
เสพติดให้โทษแลว้ ท าให้บริษทัฯ ไม่สามารถเพ่ิมวตัถุประสงค์ที่เก่ียวกบักญัชงและกญัชาตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมได  ้

อย่างไรก็ตาม การที่บริษทัฯ ไม่สามารถจดทะเบียนเพ่ิมเติมวตัถุประสงค์ที่เก่ียวขอ้งกบักญัชาและกญัชง ไดน้ั้น บริษัท
ฯ จะไม่ไดรั้บผลกระทบในทางลบแต่อย่างใด เนื่องจากธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบักัญชาหรือกัญชงที่บริษทัฯ ด าเนินการอยู่ เป็นเพียงการถือหุ้น
ในบริษัทอ่ืน ๆ  ที่ประกอบธุรกิจกญัชาหรือกญัชงเท่านั้น ไม่ใช่กรณีที่บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจที่เก่ียวข้องกับกัญชาหรือกัญชงด้วยตนเอง 
ดงันั้น บริษทัฯ จึงยงัสามารถถือหุ้นในธุรกิจดงักล่าวต่อไปได ้

ในการนี้  จากข้อจ ากดัที่ไดแ้จ้งให้ที่ประชุมทราบข้างตน้ บริษทัฯ จึงมีความประสงค์ที่จะเพ่ิมวัตถุประสงค์ของบริษัท
ฯ ขึ้นอีก 1 ขอ้ ดงันี้  

“ขอ้ 58 การลงทุนในตราสารการเงิน หรือผลิตภณัฑ์ทางการเงิน ที่มีความเส่ียงต ่า และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม 
ตามที่คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร” 
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โดยบริษัทฯ จะไม่เพ่ิมวัตถุประสงค์เก่ียวกับกัญชาและกัญชงอีกต่อไป และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการ
แกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 3. โดยยกเลิกขอ้ความเดิมและใช้ขอ้ความดงัต่อไปนี้  

“ขอ้ 3. วตัถุประสงค์ของบริษทั มีจ านวน 58 ขอ้ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ” 

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผูมี้อ านาจในการติดต่อ เจรจา แก้ไขเพ่ิมเติม ตกลงลงนาม และส่งมอบ เอกสาร 
ซ่ึงรวมถึงการจดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและ
เพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือให้เป็นไปตามค าส่ังของนายทะเบียน 

ในการนี้  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติม
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพ่ิมเติม
วตัถุประสงค์ของบริษทัฯ รวมถึงการมอบอ านาจที่เก่ียวขอ้ง ตามรายละเอียดขา้งตน้  

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อประชุมว่า ในวาระนี้  มีผูถื้อหุ้นส่งค าถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้าถึงบริษัทฯ หรือ 
กดปุ่ มถามค าถาม ดงันี้  

ผู้ด าเนินการประชุม ค าถามจาก นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ว่า การแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ใน
คร้ังนี้ จะท าให้ ธุรกิจหลัก (Core Business) ของบริษัทฯ เปล่ียนแปลง
หรือไม่อย่างไร 

นายกวิน เฉลิมโรจน์
กรรมการ 

ตอบข้อซักถามจาก  นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น 
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ว่า ธุรกิจหลัก (Core Business) ของบริษัทฯ 
ยงัคงเหมือนเดิม 

ผู้ด าเนินการประชุม นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์ สิทธิ ผู้ถือ หุ้น สมาคมส่งเสริม 
ผูล้งทุนไทย สอบถามเก่ียวกบัการเขา้ลงทุนในบริษทั โกลเดน้ ไทรแองเก้ิล 
กรุ๊ป จ ากดั (“GTG”) ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เขา้ลงทุน
เม่ื อวันที่  16 กรกฎาคม 2564 แต่ ต่อมาในวันที่  25 สิ งหาคม 2564 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติยกเลิกการลงทุนดังกล่าว ซ่ึงอาจท าให้ถูกมอง
ได้ว่า การพิจารณาอนุมัติการลงทุนดังกล่าวเป็นไปอย่างไม่รอบคอบและ
ไม่เพียงพอหรือไม่ และการที่คณะกรรมการบริษทัฯ อนุมตัิให้บริษัท แคน
นา แคร์ จ ากัด (“Canna Care”)  เข้าลงทุนใน  GTG แสดงให้ เห็นว่ า 
บริษทัฯ ยงัคงมุ่งมัน่ที่จะเขา้ลงทุนใน GTG เหมือนเดิมหรือไม่ อย่างไร  

นายกวิน เฉลิมโรจน์
กรรมการ 

ตอบข้อซักถามจากนายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น 
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยว่า เดิม Canna Care ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ
บริษทัฯ ถือหุ้นใน GTG ร้อยละ 3.98 ต่อมาบริษทัฯ ไดมี้การเจรจากับผูถื้อ
หุ้นใหญ่ของ GTG เพ่ือซ้ือหุ้นเพ่ิมเติม โดยในคร้ังแรกที่บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผย
สารสนเทศของบริษัทฯ ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ 
(ELCID) บริษัทฯ จะซ้ือหุ้นประมาณร้อยละ 90 ของ GTG โดยที่ ใน
ระหว่างการเจรจาเขา้ซ้ือหุ้นนั้น ราคาหุ้นของบริษทัฯ เพ่ิมสูงขึ้นพอสมควร 
ท าให้บริษทัฯ ต้องรีบตดัสินใจเปิดเผยข้อมูล ซ่ึงไดมี้การสรุปสาระส าคัญ
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ของการเจรจาไว้ในการเปิดเผยข้อมูล แต่ภายหลังได้มีการเปล่ียนแปลง
ขอ้ตกลง ท าให้บริษทัฯ ไม่สามารถซ้ือหุ้นในสัดส่วนดงักล่าวได้ 
อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ยงัคงมีมติอนุมัติให้ Canna 
Care ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษัทฯ เขา้ลงทุนใน GTG เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 
3.98 เป็นร้อยละ 14.62 โดยบริษทัฯ ยงัมีความมัน่ใจในธุรกิจของ GTG แต่
บริษัทฯ ไม่สามารถซ้ือหุ้นตามเจตนารมณ์ที่บริษัทฯ ประสงค์ไว้แต่แรก 
ท าให้ขอ้ตกลงและขนาดรายการลดลงมาตามที่ไดมี้การเปิดเผยขอ้มูล 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นถามค าถามหรือมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมผูถื้อหุ้นลงมติใน
วาระพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ขอ้ 3. 
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงค์ของบริษทัฯ รวมถึงการมอบอ านาจที่เก่ียวขอ้ง  

มติท่ีประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมัติการแกไ้ขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยการเพ่ิมวัตถุประสงค์ของ
บริษัทฯ อีก 1 ข้อ จากเดิมจ านวน 57 ข้อ เป็นจ านวน 58 ข้อ และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทฯ ข้อ 3. เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ รวมถึงการมอบอ านาจที่
เก่ียวขอ้ง ตามรายละเอียดขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี้  

เห็นดว้ย 3,385,498,890 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 201 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหตุ 1) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 
4 ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 2) ในวาระนี้ไม่มีผูถื้อหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขึ้น
จากวาระก่อนหน้า 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้เงินเพ่ิมทุนของบริษัทฯ 

ผูด้  าเนินการประชุมชี้ แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษทัฯ มีการลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่ายกญัชา
เพื่อประโยชน์ทางการแพทย ์บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะเปล่ียนแปลงและแก้ไขวัตถุประสงค์การใช้เงินเพ่ิมทุนที่ไดจ้ากการออกและ
เสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังต่อไปนี้  โดยขอเพ่ิมวตัถุประสงค์การใช้เงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าวขา้งตน้เพ่ือใช้ในการ
ลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่ายกญัชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย ์ โดยมีรายละเอียดดงันี้  

ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นท่ีอนุมัติ 
การเพ่ิมทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 

จ านวนเงินท่ีได้รับจากการ
เพ่ิมทุน 

จ านวนเงินคงเหลือจากการใช้
ตามวัตถุประสงค์เดิม 

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2556 

เม่ือวนัพุธที่ 24 เมษายน 2556 

280,000,000 บาท - 0 - บาท 

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2557 

เม่ือวนัจนัทร์ที่ 28 เมษายน 2557 

476,000,000 บาท - 0 - บาท 
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การประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2557 

เม่ือวนัองัคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 

2,775,000,000 บาท - 0 - บาท 

การประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2563  

เม่ือวนัองัคารที่ 22 กนัยายน 2563 

519,051,412.50 บาท 168,554,500.56 บาท 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ซ่ึงมีโอกาสสร้างผลก าไรให้บริษัทฯ ได้สูง 
เนื่องจากเป็นธุรกิจใหม่และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องซ่ึงผูเ้ขา้ลงทุนก่อนย่อมมีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนมากกว่า 

ทั้งนี้  ในปัจจุบนั บริษทัฯ มีแหล่งเงินทุนเพียงพอต่อการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงค์การใช้เงินดงักล่าว นอกจากนี้  
ที่ประชุมไดอ้นุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียน และการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) ตามที่ปรากฏในวาระที่ 3 และวาระที่ 4 ดงันั้น บริษทัฯ จะมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอหากบริษทัฯ จะลงทุนเพ่ิมเติมในธุรกิจ
ที่เก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่ายกญัชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย ์หรือธุรกิจอ่ืน ๆ ของบริษทัฯ ต่อไป  

นอกจากนี้  การเปล่ียนแปลงวตัถุประสงค์การใช้เงินข้างต้น มิไดก่้อให้เกิดผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของ
บริษทัฯ แต่อย่างใด 

ในการนี้  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นว่าการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงค์การใช้เงินดงักล่าวมีความ
สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้บริษทัฯ ไดเ้ข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ซ่ึงมีโอกาสสร้างผล
ก าไรให้บริษัทฯ ได้สูง เนื่องจากเป็นธุรกิจใหม่และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องซ่ึงผู้เข้าลงทุนก่อนย่อมมีโอกาสได้รับ
ผลตอบแทนมากกว่า จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการเปล่ียนวัตถุประสงค์การใช้เงินเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ตาม
รายละเอียดขา้งตน้ 

เนื่องจากในวาระนี้  ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งค าถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้าถึงบริษัทฯ หรือ กดปุ่ มถามค าถาม
แต่อย่างใด ผู้ด าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการเปล่ียนวัตถุประสงค์การใช้เงินเพ่ิมทุนของ  
บริษทัฯ 

มติท่ีประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมัติการเปล่ียนวตัถุประสงค์การใช้เงินเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ตามรายละเอียดที่เสนอ
มาขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี้  

เห็นดว้ย 3,385,498,990 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 101 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหตุ 1) การลงมติในวาระนี้ จะตอ้งไดรั้บการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 
4 ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 2) ในวาระนี้ไม่มีผูถื้อหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขึ้น
จากวาระก่อนหน้า 

3)  
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วาระท่ี 7 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ผูด้  าเนินการประชุมฯ ชี้ แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพ.ร.บ.บริษทัมหาชนจ ากดั มาตรา 105 วรรคสอง ก าหนดว่า เม่ือ
ที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายไดท้ั้งหมดจะ
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากที่ก าหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุมอีกก็ได ้  

ในวาระนี้  มีผูถื้อหุ้นส่งค าถามหรือขอ้เสนอแนะล่วงหน้าถึงบริษทัฯ หรือ กดปุ่ มถามค าถามดงันี้  

ผู้ด าเนินการประชุม นางสาวสุพีรณัฐ กวีวจัน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเก่ียวกับข้อมูลธุรกิจปัจจุบันที่
บริษทัฯ ด าเนินการอยู่และธุรกิจในอนาคต เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานลมใน
ประเทศเวียดนาม และธุรกิจสินทรัพยด์ิจิทลัในประเทศลาว 

นายวิชญ์ สุวรรณศรี  

กรรมการ 

ตอบข้อซักถามจาก นางสาวสุพีรณัฐ กวีวัจน์ ผู้ถือหุ้นว่า  ปัจจุบนับริษัทฯ 
ได้ลงทุนในโครงการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อาทิ ธุรกิจ
พลงังาน ธุรกิจสาธารณูปโภค ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละอ่ืน ๆ  

ปัจจุบันบริษทัฯ มีโรงไฟฟ้าอยู่ในประเทศไทย จ านวน 4 โรง ซ่ึงมีก าลัง
การผลิตจ านวน 13 เมกกะวตัต์ และมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยอ์ยู่ที่
ประเทศเวียดนาม ซ่ึงมีก าลงัการผลิต ประมาณ 47 เมกกะวัตต์ โดยล่าสุด
บริษัทฯ ไดอ้นุมัติเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ประเทศ
เวียดนามขนาดก าลังการผลิต 21 เมกกะวัตต์ ดังนั้น ปัจจุบันบริษัทฯ มี
โครงการเก่ียวกับธุรกิจพลังงานประมาณ 60 เมกกะวัตต์ ตามมูลค่าการ
ลงทุนของบริษทัฯ 

ธุรกิจสาธารณูปโภค บริษทัฯ ไดล้งทุนในโครงการน ้าประปาที่เวียงจนัทน์ 
ประ เท ศลาว  โดยการเข้าซ้ือ หุ้นประมาณ ร้อยละ 18 โดยมีผลการ
ด าเนินงานตามเป้าหมายที่บริษัทฯ คาดการณ์ไว้ และมีก าลังการผลิต
เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษทัฯ ไดศึ้กษาไว ้ 

ในส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์เนื่องจากเกิดภาวะการแพร่ระบาดของ
โรคติด เชื้ อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ท าให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ค่อนข้างชะลอตัว รวมทั้ งมีมาตรการ Loan to Value หรือ LTV ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยในปีที่แล้ว ซ่ึงจ ากัดให้การซ้ือบ้านหลังที่สอง 
หลังที่สาม หลงัที่ส่ี ต้องมีการวางเงินดาวน์เพ่ิมขึ้น ท าให้บริษัทฯ ได้รับ
ผลกระทบจากมาตรการดังกล่าว ปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทยได้
ยกเลิกมาตรการ LTV แล้ว โดยมีการยกเว้นให้เป็นระยะเวลา 2 ปี ดังนั้น
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยข์องบริษทัฯ น่าจะมีโอกาสฟ้ืนตวัขึ้น 

ในอนาคต บริษัทฯ เล็งเห็นการเติบโตของธุรกิจกัญชงและกัญชาเพื่อ
การแพทย์ และอีกธุรกิจที่ก าลังศึกษาข้อมูล  คือ ธุรกิจที่ เก่ียวข้องกับ
สินทรัพย์ดิจิทัล ตามที่บริษทัฯ ได้เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ 
ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ (ELCID) ในเร่ืองการท า
บันทึกข้อตกลง (MOU) กับบริษัทคู่ค ้า (Partner) ที่ประเทศลาว โดยใช้
พลงังานสะอาด อาทิ พลงังานน ้า ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพ่ือใช้ในการท า
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ธุรกิจเหมืองคริปโตเคอเรนซ่ี 

โดยสรุป บริษทัฯ ยงัมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจพลังงานโดยเฉพาะพลงังาน
สะอาด ทั้งในประเทศและในกลุ่มประเทศ CLMV (ไดแ้ก่ ประเทศกมัพูชา 
ประเทศลาว ประเทศเมียนมาร์ และประเทศเวียดนาม) โดยบริษทัฯ ก าลัง
ท าการศึกษาธุรกิจใหม่  

ในส่วนประเทศเวียดนาม บริษัทฯ มีบันทึกข้อตกลง (MOU) ที่สามารถ
ขยายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์Song Luy จากก าลงัการผลิต 
47 เมกกะวัตต์ เป็น 50 เมกกะวตัต์ ซ่ึงบริษัทฯ จะศึกษาความเป็นไปได้
ในทางธุรกิจต่อไป 

นอกจ ากนี้  บ ริษัท ฯ  มี โอกาสการลงทุ นด้ านพ ลังงาน และด้ าน
อสังหาริมทรัพยใ์นประเทศกมัพูชา 

ในส่วนของการลงทุนในประเทศพม่า บริษัทฯ ยงัคงต้องติดตามทิศทาง
ของสถานการณ์ต่อไป โดยบริษทัฯ ไดเ้จรจากับกลุ่มบริษทัคู่ค ้า (Partner) 
ของบริษัทฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เม่ือสถานการณ์เหมาะสม 
บริษทัฯ จะเขา้ไปลงทุนทนัที 

ผู้ด าเนินการประชุม ค าถามจากนายภูวนารถ ณ  สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น  สมาคม
ส่งเสริมผูล้งทุนไทย ดงันี้  

1. สอบถามความคืบหน้าเก่ียวกบัธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจพลงังาน
ทดแทนในประเทศพม่า ประเทศลาว และประเทศเวียดนาม ซ่ึงจาก
การตอบค าถามของ นางสาวสุพีรณัฐ กวีวจัน์  ผูถื้อหุ้นขา้งตน้ ค าตอบ
ของนายวิชญ์ สุวรรณศรี กรรมการ ไดค้รอบคลุมค าถามดงักล่าวแลว้ 

2. คณะกรรมการบริษัทฯ มีแนวทางในการลา้งผลขาดทุนสะสมและท า
ให้บริษทัฯ มีผลประกอบการที่ดีและสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อ
หุ้นไดอ้ย่างไร 

นายวิชญ์ สุวรรณศรี 

กรรมการ 

ตอบข้อซักถามจากนายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น 
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยว่า บริษทัฯ รับทราบถึงการสร้างความเชื่อมั่น
ในบริษทัฯ ต่อผูถื้อหุ้น ในการลงทุนและขยายกิจการ โดยในอดีตบริษทัฯ 
ลงทุนในโครงการที่ยงัไม่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น โครงการโรงไฟฟ้าที่
ประเทศพม่า ซ่ึงใช้เงินในการลงทุนค่อนข้างสูง รวมทั้งธุรกิจต่าง ๆ ใน
อดีตที่อาจจะไม่สร้างผลก าไร จึงท าให้เกิดการขาดทุนสะสมเร่ือยมา 

ในปีนี้ และปีถัดไป  สถานการณ์ของบริษัทฯ อาจจะดีขึ้น  เม่ือถึงเวลา
ดงักล่าว ผูบ้ริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาปฏิบตัิตามที่ผูถื้อ
หุ้นไดใ้ห้ค าแนะน า 
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เม่ือไม่มีค าถามใดเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมและปิดการ
ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังที่ 1/2564  

ปิดประชุมเวลา 11.00 น. 

 

 

 

ลงชื่อ       ประธานที่ประชุม 
(นายติรวฒัน์ สุจริตกุล) 
ประธานกรรมการ 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4. 
รายนามและประวัติของผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลอืกต้ังเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

ช่ือ : นายกวิน เฉลิมโรจน์  
ต าแหน่งท่ีจะเสนอแต่งต้ัง : กรรมการ  
อายุ : 44 ปี  
สัญชาติ  : ไทย 
ประวัติการศึกษา : • Master of Science in Computer and  

Engineering Management 

มหาวิทยาลยัอสัสัมชัญ 

• ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  

สถาบนัเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

• ผ่านการอบรม   Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 110/2557 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

ฯลฯ 

ประวัติการท างานและประสบการณ์ : 2557 – ปัจจุบนั 
 

- กรรมการ / ผูช้่วยประธานเจา้หน้าที่บริหาร  
บริษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 

  2560 – 2564 
 

- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

บริษทั ยูบิส (เอเชีย) จ ากดั(มหาชน) 
  2557 – ปัจจุบนั 

 
- กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั โดมแลนด์ เอสเตท จ ากดั 

  2552 – 2560 
 

- กรรมการบริหาร 

บริษทั ฮาร์ทแอนด์มายด์ แอพพาเรล จ ากดั  

  2552 – 2557 - กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั อีลิท อินเตอร์เนชั่นแนล (ยุโรป) จ ากดั 

บริษทั อีลิท แมนเนจเมน้ คอนซัลแตนท์ จ ากดั 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ % : • ของตนเอง: ร้อยละ 0.000 
• ของคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ: ร้อยละ 0.000 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ
ของบริษัทฯ 

: 8 ปี ( ไดรั้บการแต่งตั้งปี 2557 )  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

: - ไม่มี -  

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจด
ทะเบียนอื่น (ปัจจุบัน) 

: - ไม่มี -  
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การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นท่ีไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน 

 
: 

 
- ไม่มี -  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่นท่ีอาจท าให้มีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพ
เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ 

: - ไม่มี - 

การเข้าประชุมในปีท่ีผ่านมา : 12 / 12 คร้ัง 
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ช่ือ 

 
: 

 
นายวิชญ์  สุวรรณศรี 

ต าแหน่งท่ีจะเสนอแต่งต้ัง : กรรมการ  
อายุ : 47 ปี  
สัญชาติ  : ไทย 
ประวัติการศึกษา : • ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์  (ภาคภาษาองักฤษ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

• ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (Class178/2020)  
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

• ผ่านการอบรม CFO Refresher Course รุ่น ที่ 1 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

• ผ่านการอบรม Refreshment of the Role and Expectation of A CFO 
สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

• ผ่านการอบรม CFO’s Orientation Course for New IPOs  

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

• ผ่านการอบรม Aviation Management Program  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

• ผ่านการอบรม Strategic CFO in Capital Markets 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

• ผ่านการอบรม CFO In Practice 
สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

• ผ่านการอบรม หลักสูตร the Executive Education Programme  
Imperial College Business School 

• ผ่านการอบรม หลักสูตร กลยุทธ์บริหารการเงินเพื่อพลกัฟ้ืนองค์กรและสร้าง
การเติบโตในยุด New Normal 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

• ผ่านการอบรม หลักสูตร แนวโน้ม ทิศทางการท า M&A ประเด็นส าคญัที่ตอ้ง
พิจารณา และกลยุทธ์การท า M&A 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ฯลฯ 

ประวัติการท างานและประสบการณ์ : 2562 – ปัจจุบนั 
 

- กรรมการ / รักษาการประธานเจา้หน้าที่บริหาร /  
รองประธานเจา้หน้าที่บริหาร ดา้นบญัชีและการเงิน  
บริษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั อนัดามนัเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้  จ ากดั 

บริษทั พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จ ากดั  

บริษทั บีเอส โซลาร์ เอ็นเนอร์ย่ี จ ากดั  
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  2562 – ปัจจุบนั 

 
- กรรมการ / ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน    

บริษทั เมียนมาร์ ยูพีเอ จ ากดั  
  2561 – ปัจจุบนั - รองประธานเจา้หน้าที่บริหาร ดา้นบญัชีและการเงิน    

        บริษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 
  2561 

 
- Finance Manager   

MGC-Asia Co., Ltd. (Millennium Auto Group) 
  2560 – 2561 

 
- Corporate Budgeting and Financial Controller 
        AIF Group 

  2556 – 2560 
 

- Finance Manager 
Xe-Pian Xe-Namnoy Power Co., Ltd. 

  2555 – 2556 
 

- ผูจ้ดัการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน 
        บริษทั เอ็ม บี เค จ ากดั (มหาชน) 

  2548 – 2555 
 

- ผูจ้ดัการอาวุโส ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
Southern Group 

  2547 – 2548 
 

- Business Development Executive (Assistant to CEO) 
บริษทั เจดบัเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 
 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ % : • ของตนเอง: ร้อยละ 0.000 
• ของคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ: ร้อยละ 0.000 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ
ของบริษัทฯ 

: 3 ปี ( ไดรั้บการแต่งตั้งปี 2562 )  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

: - ไม่มี -  

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจด
ทะเบียนอื่น (ปัจจุบัน) 

: - ไม่มี -  

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นท่ีไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน 

: - ไม่มี -  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่นท่ีอาจท าให้มีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพ
เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ 

: - ไม่มี - 

การเข้าประชุมในปีท่ีผ่านมา : 12 / 12 คร้ัง 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  5. 

ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 13. ที่ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงขา้งมากตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการดงัต่อไปนี้   

(1) ผูถื้อหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง 

(2) ให้ผูถื้อหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป  

(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีที่บุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน

เกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชี้ขาด  

ขอ้ 14. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการในขณะนั้น ถ้า

จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ไดก็้ให้ออกโดยจ านวนใกลท้ี่สุดกบัส่วน 1 ใน 3 

 กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนเป็นบริษทันั้นให้ใช้วิธีจบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะ

ออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระ

นั้นอาจถูกเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้

ขอ้ 15. กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทน

ในลักษณะอ่ืน ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็น

หลกัเกณฑ์ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากนั้นให้

ไดรั้บเบี้ยเล้ียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทั 

 ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการในอนัที่จะ

ไดรั้บค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจา้งของบริษทั 

ขอ้ 26. คณะกรรมการตอ้งจัดให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนับตั้งแต่วนัส้ินสุดของรอบปี

บญัชีของบริษทั 

 การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากที่กล่าวแลว้ ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็น

การประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นควร  

 ผูถื้อหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะเข้าชื่อ

กนัท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได ้แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตุผลใน

การที่ขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชัดเจนในหนังสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้น

ภายใน 45 วนันับแต่วนัที่ไดรั้บหนังสือจากผูถื้อหุ้น 

 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคที่ 3 ผูถื้อหุ้นทั้งหลายซ่ึงเข้าชื่อกนัหรือผู้

ถือหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายใน 45 วนันับแต่วนัครบ 
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 ก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้  ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัท

ตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นที่เกิดจากการจดัให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคที่ 4 คร้ังใด จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาร่วม

ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในขอ้ 29 ผูถื้อหุ้นตามวรรคที่ 4 ต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่

เกิดจากการจดัให้มีการประชุมในคร้ังนั้นให้แก่บริษทั 

ขอ้ 27. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วนัเวลา ระเบียบวาระการประชุม 

และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดพอสมควร โดยระบุว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิ หรือ

เพ่ือพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 

7 วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพต์ิดต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 3 วนั  

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้ งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอ่ืนทั่ว

ราชอาณาจกัร  

ขอ้ 28. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเขา้ประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได ้ 

 การมอบฉันทะจะตอ้งท าเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผูม้อบฉันทะและท าตามแบบที่นายทะเบียนบริษทัมหาชนจ ากดัก าหนด 

และอย่างน้อยให้มีรายการดงัต่อไปนี้  

(ก) จ านวนหุ้นซ่ึงผูม้อบฉันทะนั้นถืออยู่  

(ข) ชื่อผูรั้บมอบฉันทะ 

(ค) คร้ังที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมอบแก่ประธานกรรมการหรือ

บุคคลซ่ึงประธานกรรมการก าหนดไว ้ก่อนผูรั้บมอบฉันทะเขา้ประชุม  

ขอ้ 29. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ตอ้งมีผู้ถือหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้น

นับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นมา

ประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่

จ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแลว้ถึง 1 ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่

ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดได ้หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นไดเ้รียกนัดเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป 

ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุม

ไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงันี้ไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองค์ประชุม  

 ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระที่ก าหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเร่ืองที่ผู้ถือหุ้น

ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมพิจารณาเร่ืองที่ยงั

พิจารณาไม่เสร็จ และจ าเป็นตอ้งเล่ือนการพิจารณา ให้ที่ประชุมก าหนดสถานที่ วนั และเวลาที่จะประชุม 
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 คร้ังต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่

น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุม ทั้ งนี้  ให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวัน

ประชุมดว้ย  

 ในการประชุมผูถื้อหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิ

ไดม้าเข้าประชุม ถา้มีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้รองประธานกรรมการไม่มีหรือมีแต่

ไม่อาจปฏิบตัิหน้าที่ได ้ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผูถื้อหุ้นคนหนึ่งซ่ึงไดเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นประธาน 

ขอ้ 30. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่ งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผูถื้อหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง

ดงัต่อไปนี้  

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียง

เท่ากนัให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด  

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี้  ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุมและ

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมด หรือบางส่วนที่ส าคญัให้แก่บุคคลอ่ืน  

(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทั เอกชนมาเป็นของบริษทั  

(ค) การท าแก้ไขหรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคญั การ

มอบหมายให้บุคคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวัตถุประสงค์

จะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบั 

(จ) การเพ่ิม หรือการลดทุนของบริษทั หรือการออกหุ้นกู ้  

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษทั  

(ช) การออกหุ้นใหม่เพื่อช าระแก่เจา้หนี้ของบริษทัตามโครงการแปลงหนี้ เป็นทุน 

ขอ้ 31. กิจการอนัที่ประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท า มีดงันี้   

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการด าเนินการของบริษทัในรอบปีที่ผ่านมา 

(2) พิจารณาและอนุมตัิงบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนของรอบปีบญัชีที่ผ่านมา  

(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี จดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนส ารอง และการจ่ายเงินปันผล 

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและก าหนดค่าตอบแทน 

(5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน 

(6) กิจการอ่ืนๆ  
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ขอ้ 32. ในกรณีที่บริษทัหรือบริษทัย่อยตกลงเขา้ท ารายการที่เก่ียวโยงกนัหรือรายการเก่ียวกบัการไดม้า หรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์

ของบริษทั หรือบริษัทย่อยตามความหมายที่ก าหนดตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคบักบัการท า

รายการที่เก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียน หรือการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทัจดทะเบียน แลว้แต่กรณี 

ให้บริษทัปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดงักล่าวก าหนดไวใ้นเร่ืองนั้นๆ ดว้ย 

ขอ้ 44. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัเสนอต่อที่ประชุมผู้

ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนนี้  คณะกรรมการต้องจัดให้ผูส้อบ

บญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุ้น 

ขอ้ 45. คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปนี้ให้ผูถื้อหุ้น พร้อมกบัหนังสือนัดประชุมสามญัประจ าปี  

(1) ส าเนางบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนที่ผูส้อบบัญชีตรวจสอบแลว้ พร้อมกบัรายงานการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบ

บญัชี  

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการและเอกสารแสดงประกอบรายงานดงักล่าว 

ขอ้ 46. ผูส้อบบญัชีมีหน้าที่เขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษัททุกคร้ังที่มีการพิจารณางบดุลและ บญัชีก าไรขาดทุน 

และปัญหาเก่ียวกบับัญชีของบริษทัเพื่อชี้ แจง้การตรวจสอบบัญชีต่อผูถื้อหุ้น ให้บริษทัจดัส่งรายงานและเอกสารของบริษัท

ที่ผูถื้อหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังนั้นแก่ผูส้อบบัญชีดว้ย ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจา้ง 

หรือผูด้  ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษทั 

ให้ผูส้อบบัญชีมีอ านาจเขา้ตรวจสอบสมุด บัญชี และหลกัฐานอ่ืนใดเก่ียวกบัรายได ้รายจ่าย ตลอดจนทรัพยสิ์นและหนี้ สิน

ของบริษัทไดใ้นเวลาท าการของบริษทั และให้มีสิทธิที่จะเรียกให้กรรมการ พนักงาน และลูกจา้งของบริษทัให้ข้อความ

และค าชี้ แจงอย่างใดๆ ตามที่จะเป็นส าหนับการปฏิบัติหน้าที่ของผูส้อบบญัชี ผู้สอบบัญชีตอ้งท ารายงานว่าดว้ยงบดุลและ

บญัชีเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี และตอ้งแถลงในรายงานเช่นว่านั้นดว้ยว่างบดุลไดจ้ดัท าขึ้นโดยถูกตอ้งและ

แสดงถึงกิจการที่แทจ้ริงและถูกตอ้งของบริษทัหรือไม่ 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 6 

ข้อปฏิบัติส าหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
ผูถื้อหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมตอ้งส่งเอกสารยืนยนัตัวตนตามที่ระบุไว้ มายงับริษัท

ภายใน วนัที่ 22 เมษายน 2565 เม่ือบริษทัไดต้รวจสอบขอ้มูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามขอ้มูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
เขา้ร่วมประชุมฯ ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ผูใ้ห้บริการจดัประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link ส าหรับการเขา้ร่วมประชุมและคู่มือ
การเขา้ใช้งานไปยงัอีเมล์ที่ท่านไดส่้งมาแจง้บริษทั โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 2 วนัก่อนวนัประชุม  
 

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

ผูถื้อหุ้นที่ตอ้งการเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จะตอ้งแจง้ความประสงค์ที่จะเขา้ร่วมประชุม ดว้ยวิธีดงัต่อไปนี้  
1. แจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุม ดว้ยวิธีส่งขอ้มูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์ 

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือ 
ไปรษณีย์  

1. โปรดกรอกเอกสารแจง้ความประสงค์เขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 7.) โดยขอให้ท่าน

ระบุ อีเมล์ (E-mail) และหมายเลขโทรศพัท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน ส าหรับใช้ในการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม  
2. แนบส าเนาหลกัฐานแสดงตวัตน เพื่อยืนยนัสิทธิเขา้ร่วมประชุม E-AGM  

2.1 ผูถื้อหุ้นที่เป็นบคุคลธรรมดา 

• กรณีผูถื้อหุ้นประสงค์เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 

o ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยงัไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตร

ประจ าตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปล่ียนแปลง ชื่อ-สกุล ขอให้ผูถื้อ

หุ้นแนบหลกัฐานประกอบดว้ย 

• กรณีผูถื้อหุ้นมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทน ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 

o หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถ้วน และลง

ลายมือผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบฉันทะ และติดอากรครบถว้นแลว้ 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูม้อบฉันทะ เช่นส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ 

หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองส าเนา

ถูกตอ้งของผูม้อบฉันทะ 

o ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัว

ขา้ราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอายุและลงลา ยมือชื่อ

รับรองส าเนาถูกตอ้งของผูรั้บมอบฉันทะ 

2.2 ผูถื้อหุ้นที่เป็นนิตบิุคคล 

• กรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมดว้ยตนเอง ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-

Meeting) 
o ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึง

รับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
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o ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาบัตร

ประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอายุและลง

ลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

• กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะ เขา้ร่วมประชุมแทน ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 

o หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถ้วน และลง

ลายมือผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

o ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 

o ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาบัตร
ประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอายุและลง

ลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูรั้บมอบฉันทะ เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดาตามที่ไดก้ล่าวขา้งตน้ 

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดง
เอกสารค าแปลฉบบัภาษาองักฤษ ซ่ึงลงนามรับรองค าแปล โดยผูถื้อหุ้น หรือ โดยผูมี้อ านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนั้น (ใน
กรณีเป็นนิติบุคคล) 

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  (ข้อ1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสาร

ประกอบต่าง ๆ (ขอ้2) โดยจดัส่งมาให้บริษทั ภายในวันท่ี 22 เมษายน 2565 

• ช่องทาง E-Mail : agm@unitedpowerofasia.com. 

• ช่องทางไปรษณีย ์:        ชื่อผู้รับ :  เลขานุการบริษทั 

ที่อยู่ :  บริษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 

เลขที่ 127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้นที่ 28 ห้องเลขที่ เอ,บี,ดี ถนนราชด าริ  

แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

 
การเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

1. เม่ือผู้ถือหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เขา้ร่วมประชุมและไดรั้บการตรวจสอบครบถ้วนแลว้ ท่านจะไดรั้บ  

E-Mail จ านวน 1 ฉบบัจากทางผูใ้ห้บริการจดัประชุมฯ ซ่ึงจะเป็น Link ส าหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเขา้ใช้งาน
ระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยงัไม่ได้รับ E-

Mail ดงักล่าวภายในวนัที่ 28 เมษายน 2565 ให้ติดต่อบริษทัโดยทนัที 

2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กบัคอมพิวเตอร์  / โน๊ตบุ๊ค (Notebook) / 

แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศทัพ์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเตอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเตอร์เน็ตบ้าน
พื้นฐาน  

 

 

mailto:agm@unitedpowerofasia.com
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หมายเหตุ : กรณีเขา้ร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศพัท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting 
ก่อนเขา้ร่วมประชุม ซ่ึงสามารถ download ไดด้งันี้  

ระบบ iOS ระบบ Android 

  
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-
meetings/id546505307 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.
videomeetings 

3. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเร่ิมการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเร่ิมเม่ือถึงเวลา
ประชุมเท่านั้น  

4. การเขา้สู่ระบบผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งใช้ขอ้มูลเลขทะเบียนผูถื้อหุ้น และเลขที่บตัรประชาชนของผูถื้อหุ้น 
5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองด

ออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่ งเท่านั้น กรณีที่ไม่ไดล้งคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นดว้ย

โดยทนัที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นดว้ย) 
6. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษทั โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

ตามเบอร์โทรศพัท์ที่ระบุไวใ้น E-Mail ที่จดัส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน 

*** การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานท่ีการประชุมในรูปแบบเดิม  
ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาท่ีบริษัท*** 
กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ  

ส าหรับผูถื้อหุ้นที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะท่านอ่ืนเข้า
ร่วมประชุมแบบ E-AGM ได ้หากผูถื้อหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กบักรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบที่ 
9) โดยระบุผูรั้บมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ งตามที่บริษัทได้ก าหนดไวพ้ร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษทั ภายใน
วันท่ี 22 เมษายน 2565 ผ่านช่องทางต่อไปนี้  

• ทางอีเมล์ : krittanant.s@unitedpowerofasia.com 

• ทางไปรษณีย:์  ชื่อผู้รับ : เลขานุการบริษทั  

ที่อยู่ :  บริษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 

เลขที่ 127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้นที่ 28 ห้องเลขที่ เอ,บ,ีดี ถนนราชด าริ  

  แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
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หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะท าการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาใน
หนังสือมอบฉันทะ ซ่ึงในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียง
อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได ้(เวน้แต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian) 
 
กรณีผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น  
กรุณาน าส่งขอ้มูลต่อไปนี้   

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบ

ฉันทะและผูรั้บมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คสัโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ านาจ

ลงนามแทนนิติบุคคลของ คสัโตเดียน (Custodian) หรือผูรั้บมอบอ านาจ พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) 

3. หนังสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
4. หนังสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

5. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

6. จดัส่งขอ้มูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้  

• ทางอีเมล์ : krittanant.s@unitedpowerofasia.com 

• ทางไปรษณีย:์  ชื่อผู้รับ : เลขานุการบริษทั  

ที่อยู่ :  บริษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 

เลขที่ 127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้นที่ 28 ห้องเลขที่ เอ,บี,ดี ถนนราชด าริ  

แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

 
การส่งค าแนะน าหรือค าถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ซ่ึงจะพิจารณา
ในการประชุม E-AGM  
 กรณีท่านผูถื้อหุ้นมีความประสงค์จะส่งค าแนะน าหรือค าถามต่าง ๆ สามารถกระท าได ้2 วิธี ดงัต่อไปนี้  

1. ส่งค าแนะน าหรือค าถามล่วงหน้าให้บริษทัก่อนวนัประชุม ผ่านช่องทางดงัต่อไปนี้  

• อีเมล์ : krittanant.s@unitedpowerofasia.com 

• โทรศพัท์ :  02-677-7151-2 ต่อ 211 หรือ 089511-9740 

• ทางไปรษณีย ์: ชื่อผู้รับ :  เลขานุการบริษทั 

ที่อยู่ :  บริษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 

เลขที่ 127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้นที่ 28 ห้องเลขที่ เอ,บี,ดี ถนนราชด าริ 

                     แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

2. ส่งค าแนะน าหรือค าถามระหว่างการประชุม ส าหรับผูท้ี่เขา้ร่วมประชุม E-AGM โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและ

นามสกุล พร้อมแจง้ว่าเป็นผู้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชุมเอง หรือเป็นผูรั้บมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งค าแนะน าหรือค าถามทุก

คร้ัง บริษทัเปิดช่องทางในการส่งค าแนะน าและค าถามระหว่างประชุม ดงันี้  
 



                                                                                                    บริษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) 

 39 

• ช่องทางการสนทนาระบบพิมพข์อ้ความ (Chat)  

• ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซ่ึงผู้เขา้ร่วมประชุมจะกดปุ่ มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง 

หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งค าเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจากที่สนทนา

เสร็จทุกคร้ัง (สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยงัอีเมล์ของผู้เข้าร่วม
ประชุม) 

ทั้งนี้  หากผูถื้อหุ้นมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัการประชุมสามารถติดต่อเจา้หน้าที่ ดงันี้  
1. เร่ืองการส่งเอกสารยืนยนัตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อเลขานุการ

บริษทัเพ่ือสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมได ้ตามช่องทางการติดต่อบริษทั ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

2. เร่ืองขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยนัตวัตนอย่าง

ถูกตอ้งและครบถว้นแลว้ ติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั ตามเบอร์โทรศพัท์ที่ระบุไวใ้น E-Mail ที่จดัส่ง
คู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 7. 
 

 
วนัที่......................เดือน......................พ.ศ.......................  

                                                                                                                        Date                     Month                    Year 
(1) ขา้พเจา้.................................................................หมายเลขบตัรประชาชน/หนังสือเดินทาง................................................... 

I/We,                                                                    Identification Card/Passport number 
สัญชาติ........................บา้นเลขที่........................ถนน.............................................ต าบล/แขวง............................................ 
Nationality                  Residing at No.               Road                                             Sub district 
อ าเภอ/เขต..........................................................จงัหวดั...........................................รหัสไปรษณีย.์........................................ 
District                                                               Province                                         Postal Code 

(2) เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 
Being a shareholder of United Power of Asia Public Company Limited 
                     โดยถือหุ้นรวมทั้งส้ิน ........................................................................................ หุ้น 
                      Holding the total amount of                                                                               shares  

 

ลงชื่อ/Signed.........................................................ผูถื้อหุ้น/Shareholder  
              (..........................................................) 

 

ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) 
Acceptance for the invitation of online meeting of United Power of Asia Public Company Limited 

 

                            d          y 

                         ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น  ประจ าปี 2565 
                         I would like to participate the E-AGM for Annual General Meeting of Shareholders 2022 
 f 
                                                            เขา้ร่วมประชุมดว้ยตวัเอง 
                                  Self-Attending 
                                  มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………….................. ไดเ้ขา้ร่วมประชุมดงักล่าวขา้งตน้ 
                                  Proxy to                                                                                                                 attend the meeting. 
                 (3)  ขอ้มูลในการจดัส่งวิธีการเขา้ร่วมประชุม 
                        Please send the Link to join the meeting by below email  
          g 
                                         อีเมล………………………………………………………………………....…(โปรดระบุ) 
 E-Mail        Please fil in the blank. 
      พ 
                                         โทรศทัพมื์อถือ………………………………………………………………....(โปรดระบุ) 
 Mobile Number      Please fil in the blank. 
                 (4)  จดัส่งเอกสารเพื่อยืนยนัตวัตน ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 6. วิธีการเขา้ร่วมประชุม ภายในวันท่ี  22 เมษายน 2565 
                        Please submit the required document enclosure 6. 22 April 2022 
                 (5)  เม่ือไดรั้บการยืนยนัตวัตน บริษทัฯ จะจดัส่งลิงค์การเขา้ร่วมประชุมและวิธีการเขา้ร่วมประชุมไปยงัอีเมลที่ท่านไดร้ะบุ               
                        Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email  
                 (6)  ในวนัประชุมผูถื้อหุ้นจะตอ้งเตรียม เลขบญัชีผูถื้อหุ้น และเลขบตัรประชาชนไว ้ส าหรับการเขา้ร่วมประชุม 
                        Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.  
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  8. 

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) 

ส าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2564 และส าเนางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ในฐานะนายทะเบียน
หลักทรัพย์ไดพ้ัฒนาระบบเพื่อให้บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจ าปีใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผูถื้อหุ้นสามารถเรียกดูขอ้มูลไดอ้ย่างสะดวกและรวดเร็ว 

ผูถื้อหุ้นสามารถดาวน์โหลดขอ้มูลผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) (ตามที่ปรากฎในหนังสือเชิญประชุม) ตามขั้นตอนต่อไปนี้  

ส าหรับระบบ ios (ios 11 ข้ึนไป) 

1. เปิดกลอ้ง (Camera) บนมือถือ 

2. สแกน (หันกลอ้งถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code 

3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข ้อความนั้น เพ่ือดูข้อมูลประกอบการ
ประชุม 

หมายเหตุ กรณีที่ ไม่ มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือ หุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชั่น 
(Application) อ่ืน ๆ เช่น QR CODE READER , Facebook และ Line เป็นตน้ 

ส าหรับระบบ Android 

   ใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่น QR CODE READER หรือ Facebook 

1. เปิดแอปพลิเคชั่น QR CODE READER หรือ Facebook 

2. สแกน QR Code เพื่อดูขอ้มูลประกอบการประชุม 

   ใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่น Line 

1. เปิดแอปพลิเคชั่น Line 

2. เลือก Add friend (เพ่ิมเพ่ือน) 

3. เลือก QR Code 

4. สแกน QR Code เพื่อดูขอ้มูลประกอบการประชุม 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  9. 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

Proxy Form A. 
 (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน) 

(General and Simple Form) 
 
 
เลขทะเบียนผูถ้ือหุ้น                                                         เขียนที่                                  
Shareholder registration number Written at               
 วนัที่ เดือน    พ.ศ.   
  Date             Month                   Year 
  
(1) ขา้พเจ้า   สัญชาติ                  อยู่เลขที่                           ซอย    
 I/We    nationality                                  residing/located at no.                              Soi 
 ถนน   ต าบล/แขวง            อ าเภอ/เขต                   จงัหวัด      
 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         และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง ดังน้ี 
Holding the total number of                                              shares       and have the rights to vote equal to                      votes as follows 
  หุ้นสามญั                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง 

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

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

 
 1. ช่ือ                                                       อายุ             ปี อยู่บา้นเลขที่           

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 อยู่บา้นเลขที่     
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 
(รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 10. ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น 
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.) 

 

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

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
✓ ที่   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 
✓ ที่   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 ในกรณีที่กรรมการผูรั้บมอบฉันทะคนใดคนหน่ึง ไม่สามารถเขา้ประชุมได้ ให้กรรมการที่เหลือเป็นผู ้รับมอบฉันทะแทนกรรมการที่ไม่สามารถเข้า
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. 

เป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565  
เวลา 10.00  น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
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.  

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

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

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

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

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

 
หมายเหตุ/Remarks 
ผูถ้ือหุ้นที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผู ้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู ้เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บ
มอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

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. 

(แบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว) 
(Form with fixed and specific details authorizing proxy) 

 
 

 
เลขทะเบียนผูถ้ือหุ้น                                                         เขียนที่                                  
Shareholder registration number Written at               
 วนัที่ เดือน    พ.ศ.   
  Date             Month                    Year 
 
 
(1) ขา้พเจ้า   สัญชาติ                  อยู่เลขที่                           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         และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ   เสียง ดังน้ี 

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

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

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

 
 1. ช่ือ                                                     อายุ             ปี อยู่บา้นเลขที่           

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 อยู่บา้นเลขที่           

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 
(รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 10. ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น 
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.) 

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
✓ ที่   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 
✓ ที่   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 ในกรณีที่กรรมการผูรั้บมอบฉันทะคนใดคนหน่ึง ไม่สามารถเขา้ประชุมได้ ให้กรรมการที่เหลือเป็นผู ้รับมอบฉันทะแทนกรรมการที่ไม่สามารถเข้า
ประชุม 
In this regard, in the case where any of such directors is unable to attend the meeting, the other d irector shall be appointed as a proxy instead of the 
director who is unable to attend the meeting. 

เป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565  
เวลา 10.00  น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
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) ขา้พเจ้าขอมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี 
In this meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 

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

 (ข) ให้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดังน้ี 
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows: 

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 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 
 ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้า ดังน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจ 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) 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 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 
 ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/s he deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้า ดังน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการด 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 
 ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้า ดังน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต 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 2022 

 ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้า ดังน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เพ่ิมจ านวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด 
 Increase of directors and election of entire nominated directors 
  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

          Approve     Disapprove       Abstain 
 เพ่ิมจ านวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

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

      Director’s name Mr. Kawin Chalermroj 
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
       Approve     Disapprove       Abstain 

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

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

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

 
วาระที่ 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 

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

วาระที่ 8 พิจารณาให้สัตยาบันการเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้เงินเพ่ิมทุนที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ 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) 
 ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้า ดังน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

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

 ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้า ดังน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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(5)  การลงคะแนนเสียงของผู ้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกต้อง
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ือหุ้น 

 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) ในกรณีที่ขา้พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ขา้งตน้  รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 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 me eting 
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.  

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

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

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

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

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

หมายเหตุ/Remarks 
1.  ผูถ้ือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู ้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู ้เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้

ผูรั้บมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างตน้ ผู ้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 

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

Attachment to Proxy Form B. 

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

 
ในการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2565 ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 10.00  ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา 
และสถานที่อื่นด้วย 
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. 
 

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

 วาระที่   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

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

 วาระที่   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

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

 วาระที่   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

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

 วาระที่   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

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

Proxy Form C. 
(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝากและดูแล

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

depository and keeper) 
 
 

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

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ      
As the custodian of  

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

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม               หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง ดังน้ี 
Holding the total number of                                            shares    and have the rights to vote equal to                      votes as follows 
  หุ้นสามญั                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง 

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

  

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

 1. ช่ือ                                                       อายุ             ปี อยู่บา้นเลขที่          
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 อยู่บา้นเลขที่      
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 
(รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 10. ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น 
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.) 

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

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
✓ ที่   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 
✓ ที่   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 ในกรณีที่กรรมการผูรั้บมอบฉันทะคนใดคนหน่ึง ไม่สามารถเขา้ประชุมได้ ให้กรรมการที่เหลือเป็นผู ้รับมอบฉันทะแทนกรรมการที่ไม่สามารถเข้า
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. 

เป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565  
เวลา 10.00  น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
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 
 
 (3) ขา้พเจ้าขอมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดังน้ี 

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

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

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด เสียง 
 Total voting right Votes 

 
(4) ขา้พเจ้าขอมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมคร้ังน้ีดังน้ี 

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 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 
 ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้า ดังน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain                        Votes 

วาระที่ 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) 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่  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 
  ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้า ดังน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain                        Votes 
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วาระที่ 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 

  ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้า ดังน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain                        Votes 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต 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 2022 

 ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้า ดังน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เพ่ิมจ านวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด 
 Increase of directors and election of entire nominated directors 
เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
      Approve Votes Disapprove Votes Abstain                        Votes 

 เพ่ิมจ านวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 Increase of directors and election of each nominated directors 

1. ช่ือกรรมการ นายกวิน เฉลิมโรจน์ 
      Director’s name Mr. Kawin Chalermroj 

เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
            Approve Votes Disapprove Votes Abstain                        Votes 
2.  ช่ือกรรมการ นายวิชญ์ สุวรรณศรี 

Director’s name Mr. Wit Suwanasri 
เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 

            Approve Votes Disapprove Votes Abstain                        Votes 
 

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

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

วาระที่ 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 
  ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

วาระที่ 8 พิจารณาให้สัตยาบันการเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้เงินเพ่ิมทุนที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ 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) 

  ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้า ดังน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain                        Votes 
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วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
Agenda item no. 9 Any Other matter (if any) 
  ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผู ้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกต้อง
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ือหุ้น 
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) ในกรณีที่ขา้พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ขา้งตน้  รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
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.  

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

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

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

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

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

(...…………………...…………………….) 
หมายเหตุ/Remarks 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ี ใช้เฉพาะกรณีที่ผู ้ถือหุ้นที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู ้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้ งให้คสัโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นให้เท่าน้ัน 
This Proxy form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand 
to be a share depository and keeper. 

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

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

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

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

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

Attachment to Proxy Form C. 

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

 
ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2565 ในวนัที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 10.00  น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา 
และสถานที่อื่นด้วย 
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. 
 

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

 วาระที่   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

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

 วาระที่   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

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

 วาระที่   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

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

 วาระที่   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

 ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้า ดังน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
เห็นด้วย           เสียง  ไม่เห็นด้วย                      เสียง    งดออกเสียง                เสียง 
 Approve         Votes  Disapprove               Votes          Abstain                             Votes 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  10. 

ข้อมูลกรรมการอิสระท่ีเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม: ท่านท่ี 1 (นายติรวัฒน์  สุจริตกุล) 

ช่ือ  นายติรวฒัน์  สุจริตกุล 
อายุ    67  ปี  
สัญชาติ  ไทย  
ท่ีอยู่ปัจจุบัน เลขที่ 148 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต จงัหวดักรุงเทพฯ 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 มธัยมศึกษา 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 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ

ตรวจสอบ 
บริษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั(มหาชน) 

2547 - ปัจจุบนั  ที่ปรึกษา กองราชเลขานุการในพระองค์ 
  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
  สยามบรมราชกุมารี 

2557 - 2562 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั(มหาชน) 
 / กรรมการสรรหาฯ  
2557 - 2561 ประธานกรรมการ บริษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั(มหาชน) 
2528 - 2547 ประจ ากองราชเลขานุการในพระองค์  
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2518 - 2528 ผูบ้ริหาร ส านักงานขา้หลวงใหญ่ผูล้ี้ภัย องค์การสหประชาชาติแห่งกรุงเจนิวา  
  
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก, กาชาดสมนาคุณ ชั้น 1 

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม -ไม่มี- 

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

ช่ือ   นายถาวร พรพนัสศรี         
อายุ    53 ปี  
สัญชาติ  ไทย   
ท่ีอยู่ปัจจุบัน เลขที่ 9/100 ซอยรามอินทรา 40 แยก 35 แขวงนวลจนัทร์ เขตบึงกุ่ม   

  จงัหวดักรุงเทพฯ 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี มหาวิทยาลัยรามค 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 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั(มหาชน) 
2562 - 2563 กรรมการ บริษทั ดีมีเตอร์ อินโนเวชั่น จ ากดั 
 กรรมการ บริษทั ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จ ากดั 

2561 - 2563 ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษทั ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั(มหาชน) 
2560 รองกรรมการสายงานบญัชีและการเงิน บริษทั ยงคอนกรีต จ ากดั 
2550 - 2559 ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชี บริษทั ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ย่ี จ ากดั(มหาชน) 
2548 ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชี บริษทัหลกัทรัพย ์บีฟิท จ ากดั(มหาชน) 
2536 - 2545 Assistant Manager บริษทั เคพเีอ็มจี ออดิท (ประเทศไทย) จ ากดั 
2536 พนักงานตรวจสอบภายใน บริษทั ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั(มหาชน) 
2535 พนักงานตรวจสอบภายใน บริษทั ทิปโก ้กรุ๊ป จ ากดั(มหาชน) 
 

วุฒิบัตร ผูต้รวจสอบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย หมายเลข 5454 

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม  -ไม่มี- 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  -ไม่มี- 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  11. 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สาหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
ส าหรับการประชุมสามัญผูถื้อ ประจ าปี 2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

ของบริษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 

เนื่องดว้ย บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดต้ระหนักถึงความส าคัญของขอ้มูลส่วน
บุคคลของผูถื้อหุ้น และ/หรือผูรั้บมอบฉันทะ บริษัทฯ ในฐานะผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) จึงขอแจง้ข้อมูลดังต่อไปนี้ ให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพ.ร.บ. 
คุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้  จะครอบคลุมถึงวิธีเก็บรวบรวม ใช้งาน เปิดเผยและ 
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุยืนยนัตัวตนของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะได้ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อม 
โปรดสละเวลาเพื่อศึกษาขอ้มูลและสิทธิต่าง ๆ เพื่อให้เขา้ใจอย่างชัดเจน 

1.  แหล่งที่มา และขอ้มูลส่วนบุคคลที่บริษทัฯ เก็บรวบรวม 
บริษทัฯ จะรับและเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลโดยตรงจากผูถื้อหุ้นและ/หรือผูรั้บมอบฉันทะ และจากบริษทั ศูนยรั์บฝาก 
หลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จากัด (TSD) ซ่ึงได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ให้ท าหน้าที่นายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ โดย
ขอ้มูลส่วนบุคคลประกอบดว้ย 

1.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่ไป เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน วนัเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ เลขทะเบียนผูถื้อ
หุ้น จ านวนหุ้น ภาพถ่าย ภาพเคล่ือนไหวจากการบนัทึกวีดีโอภายในงาน รวมทั้งข้อมูลสุขภาพ ประวตัิการเดินทาง 
ที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ เพื่อประโยชน์ด้านการสาธารณสุขและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส    
โคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นตน้ 

1.2 ขอ้มูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศพัท์ อีเมล์ เป็นตน้ 

2.  วตัถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคลของบริษทัฯ 

 บริษทัฯ เก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคลเพื่อวตัถุประสงค์ดงัต่อไปนี้  

 2.1  เรียกจดัให้มี และด าเนินการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เพื่อให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ รวมถึง กฎหมาย 
ประกาศ และหลกัเกณฑ์ที่หน่วยงานราชการกาหนดเก่ียวกบัการจัดประชุม รวมถึง การยืนยนัตวัตนของผู้ถือหุ้น 
หลกัฐานในการเขา้ร่วมประชุมของผูถื้อหุ้นและ/หรือผูรั้บมอบฉันทะ การจัดท ารายงานการประชุม และการจดัส่ง
เล่มรายงานประจ าปี รวมถึงเพื่อการใด ๆ ที่จาเป็นและเก่ียวขอ้งอนัเป็นประโยชน์อนัชอบธรรมของบริษัทฯ และ
บุคคลอ่ืน โดยไม่เกินขอบเขตที่ผูถื้อหุ้นสามารถคาดหมายไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 

 2.2  เพื่อใช้ส าหรับคัดกรองผู้มีความเส่ียงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) เพื่อ
ประโยชน์ดา้นการสาธารณสุขและป้องกนัโรคติดต่ออนัตราย ตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการจดัประชุม
ตามที่หน่วยงานราชการก าหนด 

 2.3  อาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกบักรณีขอ้ 2.1 และ 2.2 ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง 
ที่ปรึกษาในการจดัประชุม หรือหน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้งกบัการสาธารณสุขและป้องกนัโรคติดต่อ 
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3. สิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามที่ก าหนดไวใ้นพ.ร.บ. คุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซ่ึงรวมถึงสิทธิในการถอนความ
ยินยอม สิทธิในการขอเขา้ถึงและรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เก่ียวกับตนหรือขอให้เปิดเผยถึงการไดม้าซ่ึงข้อมูลส่วน
บุคคลที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยงับุคคลอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด สิทธิใน
การคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลที่เก่ียวกบัตน สิทธิในการขอให้ลบหรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคล
หรือท าให้เป็นขอ้มูลที่ไม่สามารถระบุตวับุคคลที่เป็นเจา้ของขอ้มูลได ้สิทธิในการขอระงบัการใช้ขอ้มูลส่วนบุคคล สิทธิ
ในการขอให้ด าเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และสิทธิ
ร้องเรียนในกรณีที่ผูค้วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองขอ้มูล
ส่วนบุคคล ทั้งนี้  เป็นไปตามที่กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกาหนด 

4.  ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลส่วนบุคคล 

 บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 1. ตลอดระยะเวลาตามกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนดและ/หรือ ตามความ
จ าเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามขอ้ 2. ซ่ึงเม่ือพ้นระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจะท าลาย หรือท าให้ขอ้มูลนั้นไม่สามารถ
ระบุตวับุคคลได ้

5.  การติดต่อบริษทัฯ เพื่อใช้สิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

 สามารถติดต่อ คุณกฤตนันท์ สังข์ทอง เลขานุการบริษทั ได้ที่ บริษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จากัด (มหาชน) เลขที่  
127  อาคารเกษร ทาวเวอร์  ชั้นที่ 28  ห้องเลขที่ เอ,บี,ดี  ถนนราชด าริห์  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  
10330 โทรศพัท์ 02-6777151-22 อีเมล Krittanant.s@unitedpowerofasia.com 
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