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ส่ิงที่ส่งมาด้วย  7. 
ข้อปฎบิัติส าหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-EGM) 

ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีมีความประสงค์จะเขา้ร่วมประชุมตอ้งส่งเอกสารยืนยนัตวัตนตามท่ีระบุไว ้มายงับริษทั
ภายใน วนัท่ี 29 ตุลาคม 2564 เม่ือบริษทัไดต้รวจสอบขอ้มูลตามรายช่ือผูถื้อหุ้นตามขอ้มูลปิดสมุดทะเบียนรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิ
เขา้ร่วมประชุมฯ ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ผูใ้ห้บริการจดัประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ จะส่ง Link ส าหรับการเขา้ร่วมประชุมและคู่มือ
การเขา้ใชง้านไปยงัอีเมลท่ี์ท่านไดส่้งมาแจง้บริษทั โดยจะส่ง link ล่วงหนา้ 2 วนัก่อนวนัประชุม  

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์ 
ผูถื้อหุน้ท่ีตอ้งการเขา้ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ จะตอ้งแจง้ความประสงคท่ี์จะเขา้ร่วมประชุม ดว้ยวิธีดงัต่อไปน้ี 
1. แจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุม ดว้ยวิธีส่งขอ้มูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย ์

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-EGM) ด้วยวธีิการส่งข้อมูลทาง E-Mail 
หรือ ไปรษณีย์  

1.  โปรดกรอกเอกสารแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-EGM) (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8.) โดยขอให้

ท่านระบุ อีเมล ์(E-mail) และหมายเลขโทรศพัทมื์อถือของท่าน ใหช้ดัเจน ส าหรับใชใ้นการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม  

2. แนบส าเนาหลกัฐานแสดงตวัตน เพ่ือยนืยนัสิทธิเขา้ร่วมประชุม E-EGM  

2.1 ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 

• กรณีผูถื้อหุน้ประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) 

o ส าเนาเอกสารแสดงตนท่ีราชการออกให้ท่ียงัไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตร

ประจ าตวัราชการ หรือใบอนุญาตขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง กรณีมีการเปล่ียนแปลงช่ือ-สกุล ขอให้ผู ้

ถือหุน้แนบหลกัฐานประกอบดว้ย 

• กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทน ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) 

o หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และ

ลงลายมือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ และติดอากรครบถว้นแลว้ 

o ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูม้อบฉันทะ เช่นส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัว

ขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอายแุละลงลายมือช่ือ

รับรองส าเนาถูกตอ้งของผูม้อบฉนัทะ 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูรั้บมอบฉันทะ เช่นส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนาบตัรประจ าตวั

ขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอายแุละลงลายมือช่ือ

รับรองส าเนาถูกตอ้งของผูรั้บมอบฉนัทะ 

2.2 ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบุคคล 

• กรณีผูมี้อ  านาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-

Meeting) 

o ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น 

ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ท่ีมีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
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o ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่นส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนาบัตร

ประจ าตวัข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอายุและลง

ลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

• กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผูร้ับมอบฉันทะ เขา้ร่วมประชุมแทน ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 

o หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกขอ้ความถูกต้องครบถว้น และ

ลงลายมือผูม้อบฉันทะและผูร้ับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

o ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวนัประชุมผูถ้ือหุ้น 

ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 

o ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่นส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนาบัตร

ประจ าตวัข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอายุและลง

ลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูร้ับมอบฉันทะ เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดาตามที่ไดก้ล่าวขา้งตน้ 

 กรณีที่เอกสารหรือหลกัฐานที่ไดก้ล่าวขา้งตน้ ไม่ใช่เอกสารฉบบัภาษาไทย หรือ ภาษาองักฤษ ผูถ้ือหุ้นจะตอ้งแสดง
เอกสารค าแปลฉบบัภาษาองักฤษ ซ่ึงลงนามรับรองค าแปล โดยผูถ้ือหุ้น หรือ โดยผูมี้อ านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็น
นิติบุคคล) 

3. ส่งเอกสารแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ขอ้ 1.) และหลกัฐานแสดงตวัตน พร้อมเอกสาร

ประกอบต่าง ๆ (ขอ้ 2.) โดยจดัส่งมาให้บริษทั ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2564  

3.1 ช่องทาง E-Mail :   egm@unitedpowerofasia.com. 

3.2 ช่องทางไปรษณีย ์: ช่ือผูร้ับ :  เลขานุการบริษทั 

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

เลขที่1 อาคารคิวเฮา้ส์ ลุมพินี ชั้นท่ี 11 ห้องเลขที่ 1103 ถนนสาทรใต ้               

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

 

การเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) 
1. เม่ือผูถ้ือหุ้นหรือผูร้ับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุมและไดร้ับการตรวจสอบครบถว้นแล้ว ท่านจะไดร้ับ  

E-Mail จ านวน 1 ฉบบัจากทางผูใ้ห้บริการจดัประชุมฯ ซ่ึงจะเป็น Link ส าหรับการเขา้ร่วมประชุม และคู่มือการเขา้ใชง้าน

ระบบ ก่อนวนัประชุม 2 วนั โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบการประชุม E-EGM โดยละเอียด กรณีที่ยงัไม่ได้รับ E-

Mail ดงักล่าวภายในวนัที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ให้ติดต่อบริษทัโดยทนัที 

2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ไดก้ับคอมพิวเตอร์  / โน๊ตบุ๊ค (Notebook) / 

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

พื้นฐาน  
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หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศพัท์มือถือ จะตอ้งติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting 
ก่อนเขา้ร่วมประชุม ซ่ึงสามารถ download ไดด้งัน้ี 
 

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. การเขา้สู่ระบบผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งใชข้อ้มูลเลขทะเบียนผูถ้ือหุ้น และเลขที่บตัรประชาชนของผูถ้ือหุ้น  

5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองด

ออกเสียง อย่างใดอย่างหน่ึงเท่านั้น กรณีท่ีไม่ไดล้งคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นดว้ย

โดยทนัที (ใชว้ิธีการนบัคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นดว้ย) 

6. กรณีที่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมติดปัญหาในการใชง้านระบบ E-EGM ท่านสามารถติดต่อบริษทั โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัด 

ตามเบอร์โทรศพัท์ที่ระบุไวใ้น E-Mail ที่จดัส่งคู่มือการใชง้านระบบไปให้ท่าน 

 

*** การประชุม E-EGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูปแบบเดิม ขอ
ความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท*** 
 

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ  
 ส าหรับผูถ้ือหุ้นที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมแบบ E-EGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผูร้ับมอบฉันทะท่าน

อื่นเขา้ร่วมประชุมแบบ E-EGM ได ้หากผูถ้ือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กบักรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (ส่ิงท่ีส่ง
มาด้วย 10.) โดยระบุผูร้ับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหน่ึงตามที่บริษัทได้ก าหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบ ให้
บริษทั ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ผ่านช่องทางต่อไปน้ี 

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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• ทางอีเมล ์: krittanant.s@unitedpowerofasia.com  

• ทางไปรษณีย ์: ช่ือผูรั้บ :  เลขานุการบริษทั 

 ท่ีอยู ่ :  บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 

เลขท่ี1 อาคารคิวเฮา้ส์ ลุมพินี ชั้นท่ี 11 หอ้งเลขท่ี 1103 ถนนสาทรใต ้ แขวงทุ่งมหาเมฆ       

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

หมายเหตุ : กรณีท่ีผูถื้อหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะท าการลงคะแนนเสียงตามท่ีท่านไดร้ะบุมาใน
หนังสือมอบฉันทะ ซ่ึงในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผูถื้อหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เพียง
อยา่งใดอยา่งหน่ึงเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได ้(เวน้แต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian) 
 
กรณี ผู้ ถือหุ้นท่ี เป็น ผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้ งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น                 
กรุณาน าส่งขอ้มูลต่อไปน้ี  

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น ลงลายมือช่ือผูม้อบ

ฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

2. หนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คสัโตเดียน (Custodian) และลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ  านาจ

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

3. หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

4. หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

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

ต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉนัทะพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

6. จดัส่งขอ้มูล ผา่นช่องทางต่อไปน้ี 

• ทางอีเมล ์: krittanant.s@unitedpowerofasia.com 

• ทางไปรษณีย ์: ช่ือผูรั้บ :  เลขานุการบริษทั 

 ท่ีอยู ่ :  บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 

เลขท่ี1 อาคารคิวเฮา้ส์ ลุมพินี ชั้นท่ี 11 หอ้งเลขท่ี 1103 ถนนสาทรใต ้ แขวงทุ่งมหาเมฆ       

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

การส่งค าแนะน าหรือค าถามเกีย่วข้องกบัวาระใดๆ ซ่ึงจะพจิารณาในการประชุม E-EGM  
 กรณีท่านผูถื้อหุน้มีความประสงคจ์ะส่งค าแนะน าหรือค าถามต่าง ๆ สามารถกระท าได ้2 วิธี ดงัต่อไปน้ี 

1. ส่งค าแนะน าหรือค าถามล่วงหน้าใหบ้ริษทัก่อนวนัประชุม ผา่นช่องทางดงัต่อไปน้ี 

• อีเมล ์: krittanant.s@unitedpowerofasia.com 

• โทรศพัท ์: 02-6777151-2 ต่อ 211 หรือ 089-5119740 

•  ทางไปรษณีย ์: ช่ือผูรั้บ :  เลขานุการบริษทั 

          ท่ีอยู ่ :  บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 

   เลขท่ี1 อาคารคิวเฮา้ส์ ลุมพินี ชั้นท่ี 11 หอ้งเลขท่ี 1103 ถนนสาทรใต ้               

   แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
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2. ส่งค าแนะน าหรือค าถามระหว่างการประชุม ส าหรับผูท้ี่เขา้ร่วมประชุม E-EGM โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งระบุช่ือ

และนามสกุล พร้อมแจง้ว่าเป็นผูถ้ือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผูร้ับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งค าแนะน าหรือ

ค าถามทุกครั้ ง บริษทัเปิดช่องทางในการส่งค าแนะน าและค าถามระหว่างประชุม ดงัน้ี 

• ช่องทางการสนทนาระบบพิมพข์อ้ความ (Chat)  

• ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซ่ึงผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะกดปุ่ มยกมือ และเปิดไมคโ์ครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง 

หลงัจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งค าเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลงัจากที่สนทนา

เสร็จทุกครั้ ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยงัอีเมล์ของผูเ้ขา้ร่วม

ประชุม) 

 
ทั้งน้ี หากผูถ้ือหุ้นมีขอ้สงสัยเกี่ยวกบัการประชุมสามารถติดต่อเจา้หน้าท่ี ดงัน้ี 

1. เร่ืองการส่งเอกสารยืนยนัตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผูถ้ือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อเลขานุการ

บริษทั เพื่อสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมได ้ตามช่องทางการติดต่อบริษทั ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

2. เร่ืองขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยนัตวัตนอย่าง

ถูกตอ้งและครบถว้นแลว้ ติดต่อบริษทั โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ตามเบอร์โทรศพัท์ท่ีระบุไวใ้น E-Mail ที่จดัส่ง

คู่มือการใชง้านระบบไปให้ท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




