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ส่ิงที่ส่งมาด้วย  9. 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A. 

 (แบบท่ัวไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายและไม่ซับซ้อน) 
(General and Simple Form) 

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

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

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

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

 
 1. ช่ือ                                                       อาย ุ            ปี อยู่บา้นเลขท่ี           

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

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

 2. มอบฉันทะให้กรรมการคนใดคนหน่ึงของบริษทัฯ คือ 
Appoint any one of the following directors of the Company 
 นายติรวฒัน์  สุจริตกุล  Mr. Tirawat  Sucharitakul  หรือ/Or 
 นายถาวร พรพนัสศรี Mr. Thaworn Pornpanussri 
(รายละเอียดประวติักรรมการปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 9. ของหนังสือเชิญประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้น 
คร้ังท่ี 1/2564) (Details of directors of the Company are specified in Enclosure 9 of the Notice of the 
Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2021.) 

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

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

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

เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจา้ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 ในวันศุกร์ท่ี 5 พฤศจิกายน 2564  
เวลา 10.00  น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย  
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Extraoridnary General Meeting of Shareholders No. 1/2021 on 5 November 2021 
at 10.00 am. via electronic means or such other date, time and place as the meeting may be held.  

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

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

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

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

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

 
หมายเหตุ/Remarks 
ผูถ้ือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูร้ับ
มอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

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




