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ท่ี  EGM 1/2564  

    วนัท่ี 18 ตุลาคม 2564 

เร่ือง ขอเชิญเขา้ร่วมการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2564 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ของบริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2564  

2. สารสนเทศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั 
ยไูนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 2  

3. สรุปรายละเอียดส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ยไูนเต็ด เพาเวอร์ 
ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 2 ท่ีจัดสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) 

4. แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) 

5. สารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) 

6. ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้และการออกเสียงลงคะแนน 

7. ขอ้ปฎิบติัส าหรับการเขา้ประชุมผูถื้อหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)และหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมตอ้งแสดงเพ่ือลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม วิธีมอบฉนัทะ และ ขั้นตอนการใชง้านระบบประชุม
ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  

8.  ใบตอบรับเขา้ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 

9. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก.  แบบ ข. และแบบ ค.  

10. ขอ้มูลกรรมการอิสระท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะในการประชุม 

11. นโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ส าหรับการประชุมผูถื้อหุน้ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

ดว้ยคณะกรรมการของบริษทัฯ มีมติให้เรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 ในวนัศุกร์ท่ี 5 พฤศจิกายน 2564  เวลา 
10.00 น. (เร่ิมลงทะเบียนเวลา 08.30 น.)  ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (e-Meeting) ในการน้ี ผูถื้อหุ้นอาจพิจารณามอบฉนัทะให้กรรมการ
อิสระซ่ึงเป็นผูท่ี้ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษใด ๆ กบัทุกวาระการประชุมในคร้ังน้ีเขา้ประชุมและออกเสียงแทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ย
ตนเอง โดยขอ้มูลของกรรมการอิสระท่ีเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ รายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 10. หรือในกรณีท่ีท่านหรือผูรั้บ
มอบฉันทะของท่านประสงคเ์ขา้ร่วมประชุม บริษทัฯ ขอเรียนเชิญผูถื้อหุ้นส่งหนงัสือมอบฉันทะกลบัมายงับริษทัฯ ภายในวนัท่ี 29 
ตุลาคม 2564 หรือเขา้ประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ตามวนั และเวลาดงักล่าว เพ่ือให้การประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 ครบ
เป็นองคป์ระชุม เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 

วาระที่  1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที่ 23 เมษายน 2564 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  

บริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2564 และไดส่้ง
ส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้แก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดเรียบร้อยแลว้ รายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1. 
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ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2564 ไดมี้การ
บนัทึกไวอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

หมายเหตุ 

มติวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากจ านวนของเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

ทั้งน้ี เน่ืองจากวาระท่ี 2 ถึงวาระท่ี 4 เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวเน่ืองกนั ดงันั้น ในการพิจารณาอนุมติัวาระท่ี 2 ถึงวาระท่ี 4 จะถือเป็น
เง่ือนไขซ่ึงกนัและกนั โดยหากเร่ืองในวาระใดวาระหน่ึงไม่ไดรั้บการอนุมติั จะถือว่าเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บอนุมติัแลว้เป็น
อนัยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาในวาระอ่ืน ๆ ต่อไป โดยถือว่าการพิจารณาอนุมติัในเร่ืองต่าง ๆ ไม่ไดรั้บอนุมติัจากท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ คร้ังท่ี 2 ซ่ึงจะ
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  

ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ มีมติอนุมติัให้เสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 เพื่อพิจารณา
อนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ออฟ เอเชีย จ ากดั 
(มหาชน) คร้ังท่ี 2 (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ W2”) จ านวน 2,026,068,585 หน่วย ซ่ึงจะจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตาม
สดัส่วนการถือหุน้ โดยใบส าคญัแสดงสิทธิ W2 มีรายละเอียดเบ้ืองตน้ ดงัน้ี 

ประเภทหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย : ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของ บริษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ 
ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 2 (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ W2”) 

ชนิดของใบส าคญัแสดงสิทธิ : ระบุช่ือผูถื้อ และสามารถโอนเปล่ียนมือได ้

จ านวนท่ีออกและเสนอขาย : 2,026,068,585 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0 บาท (ศูนยบ์าท) 

จ านวนหุ้นสามญัท่ีจดัสรรไวเ้พื่อ
รองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ 

 

: 2,026,068,585 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 20 
ของจ านวนหุ้น ท่ีจ าห น่ายได้แล้วทั้ งหมดของบริษัทฯ จ านวน 
10,130,342,925 หุ้น ณ วนัประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ มีมติให้
ออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ W2 เม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม 2564 

อตัราการใชสิ้ทธิ 

 

: ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้1 หุ้น เวน้แต่กรณี
มีการปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

ราคาการใชสิ้ทธิ 

 

: 0.50 บาทต่อหุ้น เวน้แต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเง่ือนไข
การปรับสิทธิ 

วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ : 28 มกราคม 2565 และ/หรือวนัอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนด 

อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ : 1 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
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วิธีการจดัสรร : ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ จะไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ W2 
ในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยผูถื้อหุ้นเดิมของ
บริษทัฯ ท่ีจะไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ W2 จะเป็นผูถื้อหุ้น
ท่ีมีรายช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผู ้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิ W2 ซ่ึงเป็นวนัเดียวกบัวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ี
มีสิทธิไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วน
การถือหุน้ 

ในการน้ี บริษทัฯ จะก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บ
การจัดสรรใบส าคัญ แสดงสิท ธิ  W2 (Record Date) ในวัน ท่ี  15 
ธันวาคม 2564 รวมทั้งมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจใน
การพิจารณาแก้ไขก าหนดวันก าหนดรายช่ือผู ้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิซ้ือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ W2 ตามสัดส่วนจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถือ
อยู่ (Record Date) ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และ
ผลกระทบท่ีมีต่อบริษทัฯ เป็นส าคญั ทั้งน้ี การจดัสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิ W2 ยงัมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากจะตอ้งผา่นการพิจารณาอนุมติั
จากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2564 ต่อไป 

ในการค านวณสิทธิของผู ้ถือหุ้นแต่ละรายท่ีจะได้รับการจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิ หากมีเศษหุ้นสามญัจากการค านวณตามอตัราส่วน
การจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิของผู ้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปัดเศษ
หุน้ส่วนท่ีเหลือท้ิงทั้งจ านวน 

ในกรณีท่ีมีเศษของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีเกิดจากการค านวณตาม
อตัราส่วนการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ ให้ปัดเศษดังกล่าวท้ิงทั้ ง
จ านวน และในกรณีท่ีมีใบส าคัญแสดงสิทธิคงเหลือภายหลังการ
จัดสรร บริษัทฯ จะดาเนินการยกเลิกใบส าคัญแสดงสิทธิในส่วนท่ี
เหลือดงักล่าวต่อไป 

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ  

 

 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะเร่ิมใชสิ้ทธิในวนัสุดทา้ยของแต่ละไตรมาส
ของปี 2565 และสามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังแรกในวนั
สุดทา้ยของไตรมาสล่าสุดของปี 2565 นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดง
สิทธิ กล่าวคือ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 จนถึงส้ินสุดถึงวนัครบก าหนด
อายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ ทั้งน้ี วนัก าหนดการใช้สิทธิคร้ังสุดทา้ย
ก าหนดให้ตรงกบัวนัครบก าหนดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิกล่าวคือ 
1 ปีนับจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือวนัท่ี 28 มกราคม 2566 
และ/หรือวนัอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนด 

ในกรณีท่ีวนัก าหนดการใชสิ้ทธิใด ๆ ตรงกบัวนัหยดุท าการของบริษทั
ฯ ให้เล่ือนวนัก าหนดใชสิ้ทธิคร้ังดงักล่าวเป็นวนัท าการก่อนหน้า โดย
บริษทัฯ จะไม่ขยายอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ และไม่มีขอ้ก าหนด
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เรียกใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิก่อนครบก าหนด 

ตลาดรองของใบส าคัญ  แสดง
สิทธิ 

 บริษทัฯ จะน าใบส าคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (mai) (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) 

อ่ืน ๆ  คณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคล
ท่ีคณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการบริหาร มีอ านาจในการ 

(1)  ก าหนดและแก้ไขเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ อนัจ าเป็นและ
สมควรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ
ท่ีจะซ้ือหุน้ส ามญัเพ่ิมทุน เช่น รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ 

(2)  ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงรวมถึงการติดต่อและ
การยื่นค าขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดงักล่าวต่อหน่วยงาน
ราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ
และการน าใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
ฯ และ 

(3)  ด าเนินการใด ๆ ตามท่ีจ าเป็นและสมควรเก่ียวเน่ืองกับการออก
และเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี 

รายละเอียดเพ่ิมเติมปรากฏตามสารสนเทศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิม
ทุนของบริษทั ยไูนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 2 ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2. และ สรุปรายละเอียดส าคญั
ของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 2 ท่ี
จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3. 

นอกจากน้ี บริษทัฯ จะมอบหมายให้ คณะกรรมการของบริษทัฯ มีอ านาจในการพิจารณาแกไ้ขวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อ
หุ้นท่ีมีสิทธิซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ W2 ตามสัดส่วนจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ตามความ
เหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบท่ีมีต่อบริษทัฯ เป็นส าคญั ทั้งน้ี การจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ W2 
ยงัมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากจะตอ้งผา่นการพิจารณาอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 ต่อไป 

ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2 ซ่ึงจะจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น รวมถึงการมอบ
อ านาจท่ีเก่ียวขอ้ง ตามรายละเอียดขา้งตน้  

หมายเหตุ  

วาระน้ีตอ้งไดรั้บมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน   
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจ านวน 2,513,034,292.50 บาท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 
5,065,171,462.50 บาท เป็นจ านวน 7,578,205,755.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 5,026,068,585 หุ้น ซ่ึง
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จ านวน 3,000,000,000 หุ้น 
และหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพ่ือรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ W2 จ านวน 2,026,068,585 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้
หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  

เน่ืองจากบริษทัฯ มีความประสงคท่ี์จะออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ W2 โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏใน
วาระท่ี 2 และบริษทัฯ ยงัมีความประสงคท่ี์จะออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือ
หุ้น (Rights Offering) เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนส าหรับการลงทุนในโครงการหรือธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกับพลงังาน การ
ลงทุนในโครงการหรือธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบสาธารณูปโภค การลงทุนเพ่ิมเติมในโครงการหรือธุรกิจเดิมท่ีบริษทั
ฯ ด าเนินการอยู ่หรือธุรกิจในหมวดอุตสาหกรรมท่ีบริษทัฯ ไดล้งทุนอยู ่และการลงทุนในธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีสามารถสร้าง
ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมให้กบับริษทัฯ เช่น การลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่ายกญัชาเพ่ือประโยชน์
ทางการแพทย ์ 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวขา้งตน้ ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 9/2564 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อท่ีประชุม
วิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ อีกจ านวน 2,513,034,292.50 
บาท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 5,065,171,462.50 บาท เป็นจ านวน 7,578,205,755.00 บาท โดยการออกหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนจ านวน 5,026,068,585 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท และการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษทัฯ ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ  

โดยใชข้อ้ความดงัต่อไปน้ีแทน  

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน จ านวน 7,578,205,755.00 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านสอง
แสนหา้พนัเจด็ร้อยหา้สิบหา้) 

 แบ่งออกเป็น 15,156,411,510 หุน้ (หน่ึงหม่ืนห้าพันหน่ึงร้อยห้าสิบหก
ล้านส่ีแสนหน่ึงหม่ืนหน่ึงพนัห้าร้อย
สิบหุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ 0.5 บาท (หา้สิบสตางค)์ 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุน้สามญั 15,156,411,510 หุน้ (หน่ึงหม่ืนห้าพันหน่ึงร้อยห้าสิบหก
ล้านส่ีแสนหน่ึงหม่ืนหน่ึงพนัห้าร้อย
สิบหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ          -          หุน้  (ไม่มี)” 
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นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัยงัมีมติอนุมติัให้น าเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 เพื่อพิจารณาให้
บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ต่อกรม
พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

ทั้งน้ี รายละเอียดอ่ืน ๆ ปรากฏตามแบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4.   

ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ อีกจ านวน 
2,513,034,292.50 บาท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 5,065,171,462.50 บาท เป็นจ านวน 7,578,205,755.00 บาท โดย
การออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 5,026,068,585 หุ้น และการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4. 
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ รวมถึงการมอบอ านาจท่ีเก่ียวขอ้งตามรายละเอียดขา้งตน้   

หมายเหตุ  

มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผูม้าประชุมและมีสิทธิออก
เสียง 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษัทฯ 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  

ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ มีมติอนุมติัให้เสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 เพื่อพิจารณา
อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จ านวนไม่เกิน 5,026,068,585 หุน้ มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  
ดงัน้ี   

1. จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จ านวนไม่เกิน 3,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพื่อ
เสนอขายให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจองซ้ือท่ีจ านวน 
3.376780975 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หุ้นสามญัเพ่ิมทุน (คิดเป็นจ านวนหุ้นท่ีใชใ้นการจดัสรรทั้งส้ิน 3,000,000,000 
หุ้น) กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดท้ิง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 900.00 ลา้นบาท และ
ก าหนดวนัจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ส าหรับการเสนอขายในระหว่างวนัท่ี 17 - 21 มกราคม 2565 
(รวม 5 วนัท าการ) หรือวนัท่ีคณะกรรมการจะก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน 

อน่ึง ราคาเสนอขายท่ีหุ้นละ 0.30 บาท เป็นราคาท่ีต ่ากว่ามูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นของบริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯ จะตอ้ง
ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 ตามท่ีก าหนดในมาตรา 52 แห่งพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) โดยบริษทัฯ สามารถเสนอขายหุ้นสามญัท่ีราคาต ่ากว่า
มูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นของบริษทัฯ ได ้เน่ืองจากบริษทัฯ มีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทัฯ ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงไดผ้า่นการสอบทานจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัฯ แลว้ 

ในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นตามสัดส่วนในรอบแรกแลว้ บริษทัฯ จะจดัสรรหุ้นส่วนท่ี
เหลือให้แก่ผูถื้อหุ้นซ่ึงแสดงความจ านงจองซ้ือเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะหมด หรือไม่
สามารถจดัสรรไดเ้น่ืองจากเป็นเศษหุ้น หรือจนกว่าจะไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดประสงคท่ี์จะจองซ้ือหุ้นดงักล่าวอีก
ต่อไป ในกรณีดงักล่าวบริษทัฯ จะด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ต่อไป 

ในกรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นแสดงความจ านงจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นและส่งผลให้ผูถื้อหุ้นและ
บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ข
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เพ่ิมเติม) ของผูถื้อหุ้นรายนั้น ถือครองหุ้นของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีเพ่ิมข้ึนจนถึงหรือขา้มผ่านจุดท่ีตอ้งท าค า
เสนอซ้ือหลกัทรัพย ์(Tender Offer) ผูถื้อหุ้นรายดังกล่าวมีหน้าท่ีตอ้งท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้ งหมดของ
บริษทัฯ (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข 
และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบง ากิจการ (“ประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบง า
กจิการ”) เวน้แต่ผูถื้อหุ้นรายดงักล่าวไดรั้บยกเวน้การท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทัฯ ตามประกาศ
เก่ียวกบัการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบง ากิจการ 

ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จดัสรรหุ้นใดให้แก่ผูจ้องซ้ือราย
ใด หากการจดัสรรดงักล่าวท าให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการฝ่าฝืนขอ้จ ากดัเร่ืองสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่าง
ดา้วตามท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ซ่ึงปัจจุบนัอนุญาตใหค้นต่างดา้วถือหุน้ของบริษทัฯ ไดไ้ม่เกินร้อยละ 
49 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทัฯ 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดให้วนัท่ี 15 ธันวาคม 2564 หรือวนัท่ีคณะกรรมการจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน เป็นวนัก าหนด
รายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิจองซ้ือและไดรั้บจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (Record Date) ทั้งน้ี การออกและเสนอขาย
หุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมยงัมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น 
คร้ังท่ี 1/2564 ของบริษทัฯ 

2. จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จ านวน 2,026,068,585 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ W2 ท่ีจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ โดยไม่คิดมูลค่า โดยวิธีการจดัสรร คือ จะ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ในอตัรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยก าหนดราคาการใช้สิทธิของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิเท่ากบั 0.50 บาท 

ทั้งน้ี ให้คณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัหรือ
คณะกรรมการบริหาร เป็นผูมี้อ  านาจในการติดต่อ เจรจา แกไ้ขเพ่ิมเติม ตกลงลงนาม และส่งมอบ เอกสาร และ/หรือ
ตราสาร ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการติดต่อ การจดัการและการยื่นค าขออนุญาตต่าง ๆ ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ (ถา้มี) 
และหลักฐานท่ีจ าเป็นท่ีเก่ียวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้ งบริษัท ศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพย ์
เอ็ม เอ ไอ (mai) และกระทรวงพาณิชย ์ตลอดจนการแกไ้ขเปล่ียนแปลงสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจะตอ้งเปิดเผย การ
เปิดเผยขอ้มูลใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การให้ถอ้ยค าและขอ้มูลต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งการพิจารณาก าหนด และ/
หรือ แก้ไขเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนและการ
ด าเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนซ่ึงจะตอ้งอยูภ่ายใตบ้งัคบัของหลกัเกณฑแ์ละกฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยอาจรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง 

1)  การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเป็นคร้ังเดียวหรือเป็นคร้ัง ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย การช าระค่า
หุน้ วิธีการจดัสรร รวมถึงเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว 

2)  การแต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงิน การเขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว รวมทั้งด าเนินการต่าง ๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
ดงักล่าว 

3)  ลงนามในค าขออนุญาตต่าง ๆ ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ (ถา้มี) และหลกัฐานท่ีจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรและ
เสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุน ซ่ึงรวมถึง การรับรองเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การติดต่อ รวมถึงการจดัการและการ
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ยื่นค าขออนุญาตต่าง ๆ ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ (ถา้มี) และหลกัฐานท่ีจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งต่อหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และ 

4)  การน าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ และใบส าคญัแสดงสิทธิ W2 เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ 
(mai) รวมถึงการด าเนินการอ่ืนใดอนัจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการเขา้ท ารายการดงักล่าวไดทุ้กประการจนเสร็จ
การ รวมทั้งให้มีอ านาจในการแต่งตั้ง และ/หรือ ถอดถอน ผูรั้บมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการใด ๆ ดงักล่าว
ขา้งตน้ 

ทั้งน้ี รายละเอียดอ่ืน ๆ ปรากฏตามแบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4.  สารสนเทศเก่ียวกบัการออก
และเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 
คร้ังท่ี 2 ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2. และ สารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ
ถือหุน้ (Rights Offering) ส่ิงที่ส่งมาด้วย 5.   

ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จ านวน
ไม่เกิน 5,026,068,585 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท แบ่งออกเป็นจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้น
เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) จ านวน 3,000,000,000 หุ้น และจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการ
ใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ W2 จ านวน 2,026,068,585 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท และการมอบ
อ านาจท่ีเก่ียวขอ้ง ตามรายละเอียดขา้งตน้  

หมายเหตุ  

มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ 
ข้อ 3. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพิม่เติมวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ  

 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  

สืบเน่ืองจากท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัให้ บริษทั แคนนา แคร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ
บริษทัฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัท โกลเด้น ไทรแองเก้ิล กรุ๊ป จ ากัด (“GTG”) ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีเก่ียวกับการผลิตและ
จ าหน่ายกญัชาเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย ์คิดรวมเป็นจ านวน 1,292,960 หุ้น หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 14.14 
ของทุนจดทะเบียนของ GTG ณ วนัท่ี 24 กนัยายน 2564 และประกอบกบั ณ ปัจจุบนั ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต
และจ าหน่ายกัญชาเพ่ือประโยชน์ทางการแพทยด์ังกล่าวยงัคงมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง ดังนั้น เพ่ือให้บริษัทฯ 
สามารถประกอบธุรกิจในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตและจ าหน่ายกญัชาเพ่ือประโยชน์ทางการแพทยแ์ละรองรับการ
เขา้ลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่ายกญัชาเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย ์บริษทัฯ จึงตอ้งด าเนินการแกไ้ข
วตัถุประสงคข์องบริษทัฯ  ตามรายละเอียด ดงัน้ี  

เพ่ิมวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ข้ึนอีก 2 ขอ้ 

“ขอ้ 58 ประกอบธุรกิจเพาะปลูก ผลิต ศึกษาวิจยั และจ าหน่ายพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด รวมถึงกญัชาและ
กัญชง รวมถึงประกอบธุรกิจลงทุนในบริษทัหรือธุรกิจท่ีเก่ียวกับการพฒันาและลงทุนในผลทาง
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การเกษตรทุกชนิด รวมถึงกญัชาและกญัชง ทั้งน้ี จะประกอบกิจการไดต้อ้งเป็นไปตามกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง” 

“ขอ้ 59 การลงทุนในตราสารการเงิน หรือผลิตภณัฑ์ทางการเงิน ท่ีมีความเส่ียงต ่า และให้ผลตอบแทนท่ี
เหมาะสม ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร” 

แกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3. โดยยกเลิกขอ้ความเดิมและใชข้อ้ความดงัต่อไปน้ี 

“ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบริษทั มีจ านวน 59 ขอ้ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ท่ีแนบ” 

คณะกรรมการของบริษทัฯ มีมติอนุมติัให้น าเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมติัการ
แก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 3. เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถุประสงค์ของ 
บริษัทฯ ข้างต้น และมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผูมี้อ  านาจในการติดต่อ เจรจา แก้ไข
เพ่ิมเติม ตกลงลงนาม และส่งมอบ เอกสาร ซ่ึงรวมถึงการจดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ 
ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่งของนาย
ทะเบียน  

ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ และ
การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 3. เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์อง
บริษทัฯ รวมถึงการมอบอ านาจท่ีเก่ียวขอ้งตามรายละเอียดขา้งตน้   

หมายเหตุ  

มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผูม้าประชุมและมีสิทธิออก
เสียง 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัติการเปลีย่นวตัถุประสงค์การใช้เงินเพิม่ทุนของบริษัทฯ 

 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  

เน่ืองจากบริษทัฯ มีการลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่ายกญัชาเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย ์บริษทัฯ จึง
มีความประสงคท่ี์จะเปล่ียนแปลงและแกไ้ขวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินเพ่ิมทุนท่ีไดจ้ากการออกและเสนอขายหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนดงัต่อไปน้ี โดยขอเพ่ิมวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวขา้งตน้เพ่ือใชใ้น
การลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่ายกญัชาเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย ์ 

ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นท่ีอนุมัติ 
การเพิม่ทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุน 

จ านวนเงินที่ได้รับจาก
การเพิม่ทุน 

จ านวนเงินคงเหลือจากการใช้ตาม
วตัถุประสงค์เดิม 

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2556 

เม่ือวนัพธุท่ี 24 เมษายน 2556 

280,000,000 บาท - 0 - บาท 
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การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2557 

เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 28 เมษายน 2557 

476,000,000 บาท - 0 - บาท 

การประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2557 

เม่ือวนัองัคารท่ี 18 พฤศจิกายน 2557 

2,775,000,000 บาท - 0 - บาท 

การประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2563 
เม่ือวนัองัคารท่ี 22 กนัยายน 2563 

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

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

โดยคณะกรรมการเห็นว่าการเปล่ียนเปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อ
บริษทัฯ เน่ืองจากเป็นการเปิดโอกาสให้บริษทัฯ ไดเ้ขา้ลงทุนในธุรกิจใหม่ซ่ึงมีโอกาสสร้างผลก าไรใหบ้ริษทัฯ ไดสู้ง 
เน่ืองจากเป็นธุรกิจใหม่และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเน่ืองซ่ึงผูเ้ข้าลงทุนก่อนย่อมมีโอกาสได้รับผลตอบแทน
มากกวา่ 

ทั้งน้ี ในปัจจุบนั บริษทัฯ มีแหล่งเงินทุนเพียงพอต่อการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงค์การใช้เงินดงักล่าว นอกจากน้ี 
บริษทัฯ จะน าเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 เพ่ือพิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน และการ
เสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามท่ีปรากฏในวาระท่ี 3 
และวาระท่ี 4 ดงันั้น บริษทัฯ จะมีแหล่งเงินทุนท่ีเพียงพอหากบริษทัฯ จะลงทุนเพ่ิมเติมในธุรกิจท่ีเก่ียวกบัการผลิต
และจ าหน่ายกญัชาเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย ์หรือธุรกิจอ่ืน ๆ ของบริษทัฯ ต่อไป 

นอกจากน้ี การเปล่ียนแปลงวตัถุประสงค์การใช้เงินขา้งตน้ มิได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของ 
บริษทัฯ แต่อยา่งใด 

ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นว่าการเปล่ียนเปลงวตัถุประสงค์การใชเ้งินดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อ
บริษทัฯ เน่ืองจากเป็นการเปิดโอกาสให้บริษทัฯ ไดเ้ขา้ลงทุนในธุรกิจใหม่ซ่ึงมีโอกาสสร้างผลก าไรใหบ้ริษทัฯ ไดสู้ง 
เน่ืองจากเป็นธุรกิจใหม่และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเน่ืองซ่ึงผูเ้ข้าลงทุนก่อนย่อมมีโอกาสได้รับผลตอบแทน
มากกวา่ จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการเปล่ียนวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินเพ่ิมทุนของบริษทั
ฯ ตามรายละเอียดขา้งตน้   

หมายเหตุ  

มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผูม้าประชุมและมีสิทธิออก
เสียง 

วาระที่ 7 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

หมายเหตุ  

ในการเสนอวาระอ่ืนๆ นอกเหนือจากวาระท่ีก าหนดในหนงัสือเชิญประชุม จะตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าหน่ึงใน
สามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้ งหมดสนับสนุน เพ่ือบรรจุให้ ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาเร่ืองอ่ืน
นอกเหนือจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม 
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จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ โปรดเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตามวนั และเวลาดงักล่าวโดย
พร้อมเพรียงกนัจกัขอบคุณยิง่   

โปรดตรวจสอบรายการเอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งแสดงเพ่ือลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม วิธีมอบ
ฉันทะ และ ขั้นตอนการใชง้านระบบประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมของท่านผูถื้อหุ้น โดยท่านผูถื้อ
หุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนการใชง้านระบบประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์จากคู่มือการใชง้านระบบประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์
ส าหรับการประชุมผูถื้อหุน้ ตามรายละเอียดท่ีปรากฎในส่ิงที่ส่งมาด้วย 7.  

หากท่านผูถื้อหุ้นท่านใดประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมหรือจะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนให้เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงในการ
ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ กรุณากรอกใบตอบรับเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในส่ิงที่ส่งมา
ด้วย 8.  และ กรุณากรอกและลงนามในหนงัสือมอบฉันทะท่ีแนบมาน้ี ส่ิงที่ส่งมาด้วย 9.  และส่งหนงัสือมอบฉันทะท่ีลงนามและ
ปิดอากรแสตมป์โดยถูกตอ้งเรียบร้อยดังกล่าวต่อประธานในท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุม ทั้งน้ี ท่านผูถื้อหุ้น
สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัฯ ดงัมีรายนามและขอ้มูลตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 10.   เป็นผูรั้บมอบฉนัทะของท่านใน
การประชุมได ้ 

อน่ึง บริษทัฯ ไดก้ าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 ใน
วนัท่ี 11 ตุลาคม 2564 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ   

 

 ขอแสดงความนบัถือ  

 

 

  

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

 ( นายกวิน  เฉลิมโรจน์ )  
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1. 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
ของ 

บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย (มหาชน) 
 

วนั เวลา และสถานท่ีประชุม 

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ของบริษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน)  (“บริษัทฯ”) 
ประชุมเม่ือวนัท่ี  23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสาทร 1 ชั้น 4 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขท่ี 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่ง
มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายติรวฒัน์ สุจริตกลุ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
2. นายวิชญ ์สุวรรณศรี กรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน และรักษาการ 

  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
3. นายกวิน เฉลิมโรจน์ กรรมการ 
4. นายเทวรักษ ์โรจนพฤกษ ์ กรรมการ 
5. นายพรอินทร์ แมน้มาลยั กรรมการ 
6. นายถาวร พรพนสัศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
7. นายจอห์น เอด็เวอร์ด แมค็คอช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. ดร. สมพรต สาระโกเศศ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นปฏิบติัการ 
 

ที่ปรึกษาจากบริษัท ฮันตนั แอนดรูส์ เคร์ิท (ไทยแลนด์) จ ากดั 

1. นางสาวเยาวโรจน์ กล่ินบุญ  
2. นางสาวพทัธมน พิสิฐบณัฑูรย ์  
3. นางสาววริษา โสภณพิศ  

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 

1. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย ์  

2. นายภูริณัฐ เกษมสถิตวงศ ์
 

 

เร่ิมการประชุม 

 นายติรวฒัน์ สุจริตกุล ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ ท าหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม   (“ประธานฯ”)  โดย
ประธานฯ มอบหมายให้  นางสาววริษา โสภณพิศ  ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษทั ฮนัตนั แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด)์ จ ากดั ท าหนา้ท่ี
เป็นผูด้  าเนินการประชุม (“ผู้ด าเนินการประชุม”) ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ให้ท่ีประชุมรับทราบขอ้มูลว่า ณ วนัประชุมบริษทัฯ มีทุน
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จดทะเบียนจ านวน 5,335,000,087.50 บาท  เป็นทุนช าระแล้วจ านวน 5,065,171,462.50 บาท แบ่งออกหุ้นสามัญจ านวน 
10,130,342.925 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  

 ณ เวลาเร่ิมตน้การประชุม มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวมเป็นจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งส้ิน 26 
ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 4,294,226,993 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 42.39 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ครบเป็น
องคป์ระชุมตามกฎหมายและขอ้บงัคบับริษทัฯ ต่อมาในระหว่างการประชุมมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบ
ฉนัทะเพ่ิมข้ึน 4 ราย รวมเป็นจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งส้ิน 30 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้ 4,294,226,993 หุน้   

 ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 (Record Date) เม่ือ
วนัท่ี 17 มีนาคม 2564  

 ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อท่ีประชุมว่า  สืบเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
ขอเรียนวา่ในการประชุมคร้ังน้ี บริษทัฯ สามารถจดัท่ีนัง่เพ่ือรองรับผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะ รวมถึงผูเ้ขา้ร่วมประชุมอ่ืนไดจ้ ากดั
จ านวน ไม่เกิน 50 ท่ี เพื่อให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดภายใตป้ระกาศกรุงเทพมหานคร เร่ือง สั่งปิดสถานท่ีเป็นการชัว่คราว (ฉบบัท่ี 24) 
ซ่ึงประกาศเม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2564 ส าหรับผูถื้อหุ้น ผูรั้บมอบฉันทะ และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านท่ีอยู่ในห้องประชุม บริษทัฯ 
ขอความร่วมมือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในท่ีประชุม ตาม
รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 11 ของหนังสือเชิญประชุม นอกจากน้ี บริษัทฯ ขอช้ีแจงมาตรการจัดประชุมภายใต้
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ดงัน้ี 

1) บริษทัฯ ได้ด าเนินการตรวจคดักรองและตรวจวดัอุณหภูมิผูท่ี้เขา้ร่วมประชุมทุกท่านก่อนเขา้ห้องประชุมผูถื้อหุ้นแลว้ 
อยา่งไรก็ตามบริษทัฯ ขอความร่วมมือจากท่านผูถื้อหุ้นในกรณีหากปรากฎว่ามีท่านผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะมีอาการมี
ไข ้ไอ เจ็บคอ หอบเหน่ือย หรือ มีอาการเก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการแยกท่านผูถื้อหุ้นท่ีเขา้
ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ในบริเวณท่ีบริษทัฯ จดัไวโ้ดยเฉพาะ  

2) ตลอดระยะเวลาการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ บริษทัฯ ขอความร่วมมือจากท่านผูถื้อหุ้นผูรั้บมอบฉันทะ และผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมทุกท่านปฏิบติัตามค าแนะน า ดงัต่อไปน้ี 

(1) สวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลา 
(2) รักษาระยะห่างทางสงัคมกบับุคคลอ่ืนๆ อยา่งนอ้ย 1.5 - 2 เมตร 
(3) ลา้งมือบ่อยๆ ดว้ยแอลกอฮอลเ์จลหรือสเปรยฆ่์าเช้ือ 
(4) หลีกเล่ียงการสมัผสับริเวณใบหนา้ (ตา จมูก ปาก) ดว้ยมือท่ียงัไม่ไดล้า้ง  
(5) หลีกเล่ียงการใช ้สมัผสั ส่ิงของร่วมกบัผูอ่ื้น  
(6) หากมีไข ้ไอ น ้ ามูกไหล เจ็บคอ หายใจเหน่ือยหอบ ขอให้ท่านผูถื้อหุ้นออกจากห้องประชุมผูถื้อหุ้นหรือติดต่อ

เจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ โดยเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการส่งท่านผูถื้อหุ้นกลบัไปรักษาตวัท่ีบา้น ท่ี
พกั หรือโรงพยาบาล ตามแต่กรณี   

 นอกจากน้ี บริษทัฯ งดการจดัของว่าง รวมถึง น ้ าชา กาแฟ โดยขอให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมงดการรับประทานอาหารและสวม
ใส่หนา้กากอนามยัตลอดเวลาท่ีอยูใ่นบริเวณสถานท่ีจดัการประชุม 

 ก่อนเขา้สู่วาระการประชุม ผูด้  าเนินการประชุมฯ ไดช้ี้แจงให้ผูถื้อหุ้นทราบถึงวิธีการปฎิบติัในการลงคะแนนและการนบั
คะแนนเสียง ดงัน้ี 

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ผูถื้อหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ โดยให้นับ
หน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
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2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามแบบท่ีกฎหมายก าหนด ให้ปฏิบติัการลงคะแนน
เสียงดงัต่อไปน้ี 

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผูถื้อหุน้ลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนน ทั้งน้ี เพ่ือให้เกิดความ
โปร่งใสในการลงคะแนน 

ในการลงคะแนนเสียงส าหรับทุกวาระ ยกเวน้ในวาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ี
ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2564 ซ่ึงจะไดเ้รียนช้ีแจงต่อไป หากไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ให้
ถือว่าผูถื้อหุ้น เห็นชอบหรือเห็นดว้ยตามจ านวนเสียงของท่านต่อมติท่ีน าเสนอ ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงให้ผู ้
ถือหุน้ ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีบริษทัฯ จดัให ้และยกมือใหเ้จา้หนา้ท่ีไปเกบ็บตัรลงคะแนน 

ในการรวมผลคะแนน บริษทัฯ จะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียง
ทั้ งหมด และส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย ส าหรับผูท่ี้ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่าน้ี ขอให้เก็บบัตร
ลงคะแนนไวก่้อน และส่งคืนแก่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ หลงัเสร็จส้ินการประชุมทั้งน้ี การลงคะแนนเสียงในการประชุมคร้ังน้ี เป็น
การลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลบั แต่มีการเก็บบตัรลงคะแนนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งหมดเพ่ือให้เกิดความ
โปร่งใส 

บตัรลงคะแนนในลกัษณะดงัต่อไปน้ี ถือวา่เป็นบตัรเสีย และมีผลใหก้ารลงคะแนนดงักล่าวเป็นโมฆะ 

1) บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเคร่ืองหมายเกินกว่าหน่ึงช่อง  
2) บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั  
3) บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือช่ือก ากบั  
4) บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงท่ีมีอยู ่

3. กรณีผู้ถือหุ้นท่ีท าหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ซ่ึงก าหนดให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน
ตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้หรือผูม้อบฉนัทะ บริษทัฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้หรือผูม้อบฉนัทะ 

ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซ่ึงแต่งตั้งคสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น สามารถแยก
ลงคะแนน เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกนัในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงท่ีจะท าการลงคะแนนเท่ากบัจ านวนหุ้น
ท่ีตนถือ 

4. กรณีการลงคะแนนในวาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตาม
วาระ ประจ าปี 2564 ในวาระน้ี บริษทัฯ จะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะขอให้ผูถื้อหุ้นทุกท่าน ทั้งท่ี
ประสงคล์งคะแนนเสียง “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” ส่งบตัรลงคะแนน โดยเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ จะไปเก็บบตัร
ลงคะแนนจากผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ก่อน แลว้จึงเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุ้นทั้งหมดท่ีลงคะแนนเสียงเห็น
ดว้ยเป็นล าดบัถดัมา 

ในการรวมผลคะแนน บริษทัฯ จะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียง
ทั้งหมด และส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย เช่นเดียวกบัวาระอ่ืน 

5. ภายใตข้อ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 30 ก าหนดว่า “ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยให้นบัหุ้นเป็นเสียงหน่ึง ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีก
หน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด” 

ดงันั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นว่าเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ หรือไม่ จะนบัเฉพาะคะแนน
เสียงท่านผูถื้อหุน้ท่ีออกเสียงลงคะแนน “เห็นดว้ย” และ“ไม่เห็นดว้ย” เท่านั้น 
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ในกรณีผูถื้อหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษทัฯ จะไม่นบัการออกเสียงลงคะแนนดงักล่าวเป็น
ฐานในการนบัคะแนน 

6. ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะกลบัก่อน หรือไม่อยูใ่นห้องประชุมในวาระใด ผูถื้อหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่าน
ได ้โดยส่งบตัรลงคะแนนล่วงหนา้ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนออกจากหอ้งประชุม 

7. คะแนนเสียงของจ านวนผูถื้อหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เน่ืองจากการทยอยเขา้ห้องประชุมของผูถื้อหุ้น
และผูรั้บมอบฉนัทะ ท าใหจ้ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั 

8. ในการนับคะแนนเสียงคร้ังน้ี บริษทัฯ มีตวัแทนจาก บริษทั ฮนัตนั แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จ ากดั เป็น
พยานในการนบัคะแนน 

9. บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดซ้ักถามในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัแต่ละวาระ ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการลด
ความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในการประชุมคร้ังน้ีบริษทัฯ จึงไม่ไดจ้ดัเตรียมไมโครโฟนส าหรับการสอบถาม 
ดงันั้น หากผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีเขา้ร่วมประชุมประสงค์จะสอบถาม โปรดเขียนขอ้ความใส่กระดาษพร้อมระบุช่ือ-
นามสกลุ และส่งค าถามใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ เพ่ือมอบแก่ประธานกรรมการต่อไป 

  ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีค าถามหรือความเห็นท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีก าลงัพิจารณาอยู ่ขอความกรุณาน าไปสอบถาม 
หรือให้ความเห็นในวาระอ่ืนๆ ในช่วงทา้ยของการประชุม นอกจากน้ี ผูด้  าเนินการประชุมฯ ไดแ้นะน ากรรมการ ผูบ้ริหาร และท่ี
ปรึกษาของบริษทัฯ ท่ีเขา้ร่วมประชุม 

นายติรวฒัน์ สุจริตกุล ประธานกรรมการ  ท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นและผูเ้ขา้ร่วมประชุม และ
เร่ิมตน้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2563 

ผูด้  าเนินการประชุมฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า บริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2563 
ดงักล่าวและไดส่้งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้แก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดเรียบร้อยแลว้ รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 ของหนงัสือเชิญประชุม 

ในการน้ี คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 22 
กนัยายน 2563 ไดมี้การบนัทึกไวอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม
ดงักล่าว 

ผูด้  าเนินการประชุมฯ สอบถามท่ีประชุมว่า ผูถื้อหุ้นรายใดมีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซักถามเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว
หรือไม่ ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

ผูด้  าเนินการประชุมฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติในวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อ
หุน้ คร้ังท่ี 1/2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2563 

มติท่ีประชุม:  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 22 
กนัยายน 2563 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย 4,294,226,993 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
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หมายเหตุ 1)  การลงมติในวาระน้ีจะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 2)  ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจากตอนเร่ิม
เปิดประชุม 

วาระที ่2 พจิารณารับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 

ผูด้  าเนินการประชุมฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า บริษทัฯ ไดส้รุปผลการด าเนินงานและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัท่ี
เกิดข้ึนในรอบปี 2563 ไวใ้นรายงานประจ าปี 2563 แลว้ รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 ของหนงัสือเชิญประชุม 

ผูด้  าเนินการประชุมฯ เรียนเชิญนายวิชญ์ สุวรรณศรี ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายการเงิน และรักษาการประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร (“นายวิชญ์ฯ”) เป็นผูส้รุปรายงานส าคญัของรายงานผลการด าเนินงานของปี 2563 ต่อท่ีประชุม 

นายวิชญฯ์ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมดงัน้ี 

• สินทรัพยร์วมของปี 2563 มีจ านวน 3,117.27 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน เน่ืองจากบริษทัฯ มีการ
ลงทุนในโครงการใหม่ๆ เพ่ิมเติมจึงท าให้สินทรัพยเ์พ่ิมข้ึน หน้ีสินรวม จ านวน 157.56 ล้านบาท 
ใกลเ้คียงกบัปีก่อน ส่วนของผูถื้อหุ้น จ านวน 2,959.72 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจาก
ในปีท่ีผ่านมาบริษัทฯ มีการเพ่ิมทุน ดังนั้ นรวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น ของปี 2563 จ านวน 
3,117.27 ล้านบาท ในส่วนของรายได้หลักๆ เป็นของกลุ่มธุรกิจพลังงาน จ านวน 48.89 ล้านบาท 
ใกลเ้คียงกบัปีก่อน ซ่ึงเป็นรายไดจ้ากโครงการโซล่าร์ฟาร์มจ านวน 3 โครงการ 7.95 MW ส่วนตน้ทุน
รวม จ านวน 23.83 ลา้นบาท จะใกลเ้คียงกบัปีก่อน ในปี 2563 บริษทัฯ มีก าไร(ขาดทุน) ขั้นตน้ 25.05 
ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายในการบริหารเพ่ิมข้ึน 14.35 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัฯ มีการศึกษาความเป็นไป
ของโครงการต่างๆ เช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์Song Luy  ในประเทศเวียดนาม ค่าท่ี
ปรึกษาทางการเงินและท่ีปรึกษากฎหมาย ในการเพ่ิมทุน เป็นตน้ ดงันั้นท าให้ผลประกอบการ ในปี 
2563 มีผลขาดทุน จ านวน 85.57 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 28.73 ลา้นบาท 

ผูด้  าเนินการประชุมฯ อ่านค าถามท่ีคุณกรกมล นนัทสุคนธ์ ผูรั้บมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย มี
ขอ้ซกัถาม ซ่ึงผูถื้อหุ้นซกัถามในเร่ืองบริษทัฯ มีแผนการและกลยทุธ์ในการแกไ้ขสถานการณ์ท่ีบริษทัฯ มีผลการด าเนินงานขาดทุน
ต่อเน่ืองมาเป็นระยะเวลา 2 ปี อยา่งไร 

นายวิชญฯ์ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมดงัน้ี 

• บริษัทฯ คาดการณ์ว่า ในปี 2564 บริษัทฯ จะสามารถท าให้ผลประกอบการกลับมาเป็นบวกได ้
เน่ืองจากว่า บริษทัฯ ไดเ้ขา้ซ้ือกิจการโครงการพลงังานต่างๆ อย่างเช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย ์ท่ีประเทศเวียดนาม รวมถึงโครงการท่ีบริษทัฯ ก าลงัด าเนินการศึกษาความเป็นไปได้อีก
หลายโครงการทั้งท่ีประเทศเวียดนาม และท่ีประเทศลาว ซ่ึงเป็นโครงการในอนาคตท่ีจะสามารถท าให้
บริษทัฯ มีผลการด าเนินการเป็นบวกและมีก าไรไดอ้ยา่งย ัง่ยนื ทั้งน้ีบริษทัฯ หวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่ผูถื้อหุ้น
จะใหก้ารสนบัสนุนบริษทัฯ ตลอดไป 

ผูด้  าเนินการประชุมฯ อ่านค าถามท่ีคุณเกรียงศักด์ิ ตีรณวุฒินันท์ ผูถื้อหุ้น/ ผูรั้บมอบฉันทะ ได้ส่งค าถาม
ล่วงหนา้มายงับริษทัฯ ทางอีเมล โดยสอบถามวา่บริษทัฯ คาดวา่จะเร่ิมมีก าไรอยา่งย ัง่ยนืไดเ้ม่ือใด 
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นายวิชญฯ์ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมดงัน้ี 

• ตามท่ีเรียนให้ทราบข้างต้น ปี 2564 บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะมีก าไรและจะเติบโตข้ึนเร่ือยๆ ตาม
โครงการท่ีบริษทัฯ เขา้ไปด าเนินการซ้ือกิจการ หรือพฒันาโครงการ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ผูด้  าเนินการประชุมฯ จึงช้ีแจงวา่  
เน่ืองจากวาระน้ีเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  

ผูด้  าเนินการประชุมฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า บริษทัฯ ไดจ้ดัท างบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จของบริษทัฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และได้จดัให้ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท าการ
ตรวจสอบ รวมถึงไดรั้บการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเรียบร้อยแลว้ 

ทั้งน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และ
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ซ่ึงก าหนดให้บริษทัฯ จะตอ้งจดัท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีเพื่อเสนอให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ทุกปี จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทาง
การเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จของบริษทัฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 รายละเอียดปรากฏ
ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 3. ของหนงัสือเชิญประชุม 

ผูด้  าเนินการประชุมฯ สอบถามว่ามีผูถื้อหุ้นหรือผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่านใดมีค าถามหรือจะแสดงความคิดเห็น
หรือไม่ ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

ผูด้  าเนินการประชุมฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติในวาระพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบ
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จของบริษทั ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

มติท่ีประชุม: ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัฯ ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย 4,294,226,993 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหตุ 1)  การลงมติในวาระน้ีจะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 2)  ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจากวาระก่อน
หนา้  
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 เป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย  และงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 

ผูด้  าเนินการประชุมฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจากการท่ีผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ส าหรับรอบระยะเวลา
บญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีผลการด าเนินงานขาดทุนสุทธิ จ านวน 11.24 ลา้นบาท และมีขาดทุนสะสมยงัไม่
จดัสรร ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 974.29 ลา้นบาท ซ่ึงตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้
การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ นั้น ห้ามไม่ให้บริษทัฯ จ่ายปันผลหากบริษทัฯ มีผลประกอบการขาดทุน และให้
บริษทัฯ จดัสรรทุนส ารองจากเงินก าไรเท่านั้น ดงันั้น เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก าหนด จึงเห็นควร
เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังดจดัสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน
ของบริษทัฯ ประจ าปี 2563 

ผูด้  าเนินการประชุมฯ สอบถามว่า มีท่านผูถื้อหุ้นหรือผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่านใดมีค าถามหรือจะแสดงความคิดเห็น
หรือไม่ ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถาม 

ผูด้  าเนินการประชุมฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติในวาระพิจารณาอนุมติังดจดัสรรเงินก าไรส าหรับผล
การด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2563 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของ
บริษทัฯ ประจ าปี 2563 

มติท่ีประชุม:  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติังดจดัสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2563 เป็น
ทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี  2563 ตามท่ี
เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย 4,294,226,993 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหตุ 1)  การลงมติในวาระน้ีจะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 2)  ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจากวาระก่อน
หนา้  

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัติเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2564  

ผูด้  าเนินการประชุมฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้การประชุมในวาระน้ีเป็นไปอย่างโปร่งใสและผูถื้อหุ้น
สามารถจะลงคะแนนไดอ้ยา่งเป็นอิสระ ผูด้  าเนินการประชุมฯ เชิญกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2564 ไดแ้ก่ 
นายจอห์น เอด็เวอร์ด แมค็คอช, นายพรอินทร์ แมน้มาลยั และนายเทวรักษ ์โรจนพฤกษอ์อกจากหอ้งประชุมเป็นการชัว่คราว  

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้ งท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และ
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก าหนดใหใ้นการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นกรรมการจ านวนหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมดจะตอ้งออก
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จากต าแหน่งเป็นอตัรา โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระมีจ านวน 3 
ท่าน ไดแ้ก่ 

ล าดับ รายช่ือกรรมการที่ออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ 

ต าแหน่ง จ านวนคร้ังที่เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการใน

ปี 2563 

จ านวนปีที่ด ารง
ต าแหน่งกรรมการ

ของบริษัทฯ 
1. นายจอห์น เอด็เวอร์ด  

แมค็คอช 
กรรมการอิสระ/  

กรรมการตรวจสอบ 
9/9 คร้ัง 3 ปี 

2. นายพรอินทร์ แมน้มาลยั กรรมการ 9/9 คร้ัง 2 ปี 

3. นายเทวรักษ ์โรจนพฤกษ ์ กรรมการ 9/9 คร้ัง 2 ปี 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัพิจารณากลัน่กรองคุณสมบติัของกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ซ่ึง
มีรายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4.  ด้วยความรอบคอบและระมดัระวงัแลว้ เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผูมี้ความรู้
ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะ
ตอ้งห้ามตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) ตลอดจนประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือให้เป็น
กรรมการอิสระ จะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้สามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับคดัเลือกเป็นกรรมการล่วงหนา้ไดใ้น
ระหว่างวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2564 แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลอ่ืนใดเข้ารับคดัเลือกเป็น
กรรมการเพ่ิมเติม 

ในการน้ี คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัเลือกตั้งบุคคลดงัต่อไปน้ีท่ีตอ้ง
ออกจากต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 

1) นายจอห์น เอด็เวอร์ด แมค็คอช  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
2) นายพรอินทร์ แมน้มาลยั   กรรมการ 
3) นายเทวรักษ ์โรจนพฤกษ ์   กรรมการ 

ผูด้  าเนินการประชุมฯ สอบถามว่า มีท่านผูถื้อหุ้นหรือผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่านใดมีค าถามหรือจะแสดงความคิดเห็น
หรือไม่ ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถาม 

ผูด้  าเนินการประชุมฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติในวาระพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

มติท่ีประชุม:  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัการเลือกตั้ง นายจอห์น เอด็เวอร์ด แมค็คอช นายพรอินทร์ แมน้มาลยั และนาย
เทวรักษ ์โรจนพฤกษ ์ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง ตามท่ีเสนอ ตามรายละเอียดต่อไปน้ี 
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1) อนุมติัการเลือกตั้งนายจอห์น เอด็เวอร์ด แมค็คอช เป็นกรรมการบริษทัดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
เห็นดว้ย 4,294,226,993 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 
2) อนุมติัการเลือกตั้งนายพรอินทร์ แมน้มาลยั เป็นกรรมการบริษทัดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
เห็นดว้ย 4,294,226,993 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 
3) อนุมติัการเลือกตั้งนายเทวรักษ ์โรจนพฤกษ ์เป็นกรรมการบริษทัดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
เห็นดว้ย 4,294,226,993 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหตุ 1)  การลงมติในวาระน้ีจะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 2)  ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจากวาระก่อน
หนา้  

หลงัจากการออกเสียงลงคะแนน ผูด้  าเนินการประชุมฯ จึงเชิญนายจอห์น เอ็ดเวอร์ด แม็คคอช นายพรอินทร์ 
แมน้มาลยั และนายเทวรักษ ์โรจนพฤกษ ์กลบัเขา้หอ้งประชุม 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 

ผูด้  าเนินการประชุมฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวลั เบ้ีย
ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะอนุมติั ซ่ึงอาจก าหนด
เป็นจ านวนแน่นอนหรือวางหลกัเกณฑ ์และจะก าหนดเป็นคราว ๆไป หรือจะใหมี้ผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงกไ็ด ้และ
นอกจากนั้นใหไ้ดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษทัฯ 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจ 
และภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยจากการพิจารณาคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
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 ปี 2564 (ปีที่เสนอ) ปี 2563  

ค่าเบีย้ประชุม 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. คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน 

20,000 บาท/   
คน/คร้ัง 

15,000 บาท/ 
คน/คร้ัง 

20,000 บาท/
คน/คร้ัง 

15,000 บาท/
คน/คร้ัง 

4. คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

20,000 บาท/   
คน/คร้ัง 

15,000 บาท/ 
คน/คร้ัง 

20,000 บาท/
คน/คร้ัง 

15,000 บาท/
คน/คร้ัง 

ในการน้ี คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2564 ดงัรายละเอียดขา้งตน้ 

ผูด้  าเนินการประชุมฯ สอบถามว่า มีผูถื้อหุ้นหรือผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่านใดมีค าถามหรือจะแสดงความคิดเห็น
หรือไม่ ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

ผูด้  าเนินการประชุมฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติในวาระพิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ประจ าปี 2564 

มติท่ีประชุม: ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง
ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 4,294,226,995 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหตุ 1)  การลงมติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

 2)  ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจากวาระก่อนหนา้ จ านวน 2 
หุ้น คิดเป็น 2 เสียง ท าให้ในวาระมีจ านวนคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเขา้
ร่วมประชุมทั้งหมด 4,294,226,995 เสียง 

วาระที ่7 พจิารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2564 

ผูด้  าเนินการประชุมฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ท่ีก าหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตั้งผูส้อบบญัชี
และก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ ทุกรอบปีบญัชี 
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คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2564 โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงไดแ้ก่ 

1) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6552 หรือ  
2) นายกฤษณ์   ชชัวาลวงศ ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5016 หรือ  
3) นางสาวนนัทิกา ล้ิมวิริยะเลิศ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7358  

เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ 

และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 
จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของส านกังานท าหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ แทน
ผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้นไม่มีรายใดปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีให้กบับริษทัฯ เกินกว่า 7 
ปี และไม่มีความสัมพนัธ์หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด 
ดงันั้น จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ อยา่งไรก็ดี ผูส้อบบญัชีทั้ง 3 ท่านดงักล่าวจะ
ท าหนา้ท่ีในการตรวจสอบบญัชีของบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ดว้ย 

นอกจากน้ี เห็นควรน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชี 
ประจ าปี 2564 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

รายละเอยีดค่าตอบแทน ปี 2564 (ปีที่เสนอ) ปี 2563 
ค่าสอบบญัชีส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2,000,000 บาท  1,400,000 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  2,510,000 บาท 

ทั้งน้ี ค่าตอบแทนในการสอบบญัชีขา้งตน้ ไม่รวมค่าบริการอ่ืนๆ (Non-Audit Services) และการแต่งตั้งผูส้อบ
บญัชีของบริษทัฯ และการก าหนดค่าสอบบญัชีขา้งตน้ไดผ้า่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

ในการน้ี คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทัไพร้
ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ไดแ้ก่ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย ์หรือ นายกฤษณ์ ชชัวาลวงศ์ หรือ นางสาวนันทิกา ล้ิม
วิริยะเลิศ เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2564 และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,110,000 
บาท 

หลงัจากประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามขอ้มูล ผูด้  าเนินการประชุมฯ อ่านค าถามท่ีคุณกรกมล  
นนัทสุคนธ์ ผูรั้บมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามวา่เหตุใดค่าสอบบญัชีในปี 2564 จึงสูงข้ึนกวา่ในปีท่ีผา่นมา 

นายวิชญ์ฯ ไดช้ี้แจงถึงสาเหตุท่ีค่าสอบบญัชีในปี 2564 เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมาว่า เน่ืองจากในปี 2564 บริษทัมี
แผนการลงทุนในโครงการต่าง ๆ มากข้ึน เช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศเวียดนามและ โครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตยท่ี์จดัหวดัอุดรธานี จึงส่งผลให้ค่าสอบบญัชีในปี 2564 เพ่ิมข้ึนตาม เพ่ือให้การสอบบญัชีครอบคลุมถึงโครงการ
ดงักล่าว 
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ผูด้  าเนินการประชุมฯ สอบถามว่า มีผูถื้อหุ้นหรือผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่านใดมีค าถามหรือจะแสดงความคิดเห็น
หรือไม่ ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

ผูด้  าเนินการประชุมฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติในวาระพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และ
ก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2564 

มติท่ีประชุม: ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2564 ตามท่ีเสนอ 
ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย 4,294,243,496 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหตุ 1)  การลงมติในวาระน้ีจะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 2)  ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจากวาระก่อนหน้า จ านวน 
16,501 หุ้น คิดเป็น 16,501 เสียง ท าให้ในวาระมีจ านวนคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นและผูรั้บ
มอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 4,294,243,496 เสียง    

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพ่ือให้
สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

 ประธานฯ มอบหมายให้ผูด้  าเนินการประชุมเป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดในวาระน้ี 

ผูด้  าเนินการประชุมช้ีแจงว่า บริษทัฯ มีความประสงคท่ี์จะลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ านวน 269,828,625 
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 5,335,000,087.50 บาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน
5,065,171,462.50 บาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท โดยการตดัหุ้นท่ีคงเหลือจากการออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้น  คร้ังท่ี  1/2563 เม่ือวัน ท่ี  22 กันยายน 2563 จ านวน 
539,657,250 หุน้ 

ทั้งน้ี ภายหลงัด าเนินการลดทุนตามรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯ จะไม่มีหุ้นสามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่าย
คงเหลืออีก 

นอกจากน้ี เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯ ตอ้งด าเนินการ
แกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4. เป็นดงัน้ี 

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน
จ านวน 

5,065,171,462.50 บาท (หา้พนัหกสิบหา้ลา้นหน่ึงแสนเจด็หม่ืน
หน่ึงพนัส่ีร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบ
สตางค)์ 

 แบ่งออกเป็น 10,130,342,925 หุน้ (หน่ึงหม่ืนหน่ึงร้อยสามสิบลา้นสามแสน
ส่ีหม่ืนสองพนัเกา้ร้อยยีสิ่บหา้หุ้น) 

 มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 
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โดยแยกออกเป็น 

 หุน้สามญั 10,130,342,925 หุน้ (หน่ึงหม่ืนหน่ึงร้อยสามสิบลา้นสามแสน
ส่ีหม่ืนสองพนัเกา้ร้อยยีสิ่บหา้หุ้น) 

 หุน้บุริมสิทธิ - 0 - หุน้ (-)” 

นอกจากน้ี เห็นสมควรให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจให้บุคคลท่ี
คณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มี
อ านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

หลงัจากประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซกัถามขอ้มูล ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการลด
ทุนจดทะเบียนบริษทัฯ และการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัการอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนบริษทัฯ และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของ
บริษทัฯ ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดขา้งตน้ ดงัน้ี  

เห็นดว้ย 4,294,243,496 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหตุ 1)  การลงมติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของผูถื้อ
หุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 2)  ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจากวาระก่อน
หนา้  

วาระที่ 9  พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ 

ผูด้  าเนินการประชุมฯ สอบถามท่ีประชุมว่า ผูถื้อหุ้นรายใดมีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ซ่ึงไม่มีผู ้
ถือหุน้มีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

เม่ือไม่มีค าถามใดเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีสละเวลาเขา้ร่วมประชุมและปิดการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 และปิดประชุมเวลา 10.50 น. 

ลงช่ือ ……………………………...…..................… ประธานท่ีประชุม 
 นายติรวฒัน์ สุจริตกลุ) 

ประธานกรรมการ 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2  

สารสนเทศเก่ียวกับการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ 

บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 2 (UPA-W2)  

เน่ืองด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้ งท่ี 9/2564 ซ่ึง
ประชุมเม่ือวนัที่ 25 สิงหาคม 2564 มีมติอนุมติัให้บริษทัฯ ออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ 
ครั้ งท่ี 2 (UPA-W2) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ W2”) จ านวน 2,026,068,585 หน่วย ให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัฯ  

ในการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ W2 จะตอ้งไดร้ับมติอนุมติัจากที่ประชุมผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียง
ขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ทั้งน้ี ขอ้มูลอนัเป็นสาระส าคญัต่อการตดัสินใจของผูถ้ือหุ้นมีดงัต่อไปน้ี 

1. รายละเอียดการเสนอขาย 

บริษทัฯ จะออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ W2 จ านวน 2,026,068,585 หน่วย ซ่ึงจะจดัสรรให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้น โดยมีรายละเอียดเบ้ืองตน้ ดงัน้ี 

ประเภทหลกัทรัพยท์ี่เสนอขาย : ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของ บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ 
เอเชีย จ ากดั (มหาชน) ครั้ งท่ี 2 (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ W2”) 

ชนิดของใบส าคญัแสดงสิทธิ : ระบุช่ือผูถ้ือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได ้
จ านวนที่ออกและเสนอขาย : 2,026,068,585 หน่วย 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0 บาท (ศูนยบ์าท) 
อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เวน้แต่กรณีมีการ

ปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 
ราคาการใชสิ้ทธิ : 0.50 บาทต่อหุ้น เวน้แต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับ

สิทธิ 
วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ : 28 มกราคม 2565 และ/หรือวนัอื่นใดที่คณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนด 
อายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ   : 1 ปี นบัแต่วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
วิธีการจดัสรร : ผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัฯ จะไดร้ับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ W2 ในอตัรา 

5 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัฯ ที่จะได้รับ
การจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ W2 จะเป็นผูถ้ือหุ้นที่มีรายช่ือ ณ วนัก าหนด
รายช่ือผูถ้ือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ W2 ซ่ึงเป็นวนั
เดียวกบัวนัก าหนดรายช่ือผูถ้ือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)  
ในการน้ี บริษัทฯ จะก าหนดวันก าหนดรายช่ือผู ้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการ
จัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ W2 (Record Date) ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 
รวมทั้งมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจในการพิจารณาแก้ไข
ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถ้ือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิ W2 ตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผูถ้ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ตาม
ความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อบริษัทฯ เป็น
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ส าคัญ ทั้ งน้ี  การจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ W2 ย ังมีความไม่แน่นอน 
เน่ืองจากจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผูถ้ือหุ้น ครั้ งท่ี 
1/2564 ต่อไป 
ในการค านวณสิทธิของผู ้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิ หากมีเศษหุ้นสามัญจากการค านวณตามอัตราส่วนการจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิของผูถ้ือหุ้นแต่ละราย ให้ปัดเศษหุ้นส่วนท่ีเหลือท้ิงทั้ ง
จ านวน 
ในกรณีที่มีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิที่เกิดจากการค านวณตามอตัราส่วน
การจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ให้ปัดเศษดงักล่าวท้ิงทั้งจ านวน และในกรณีท่ี
มีใบส าคัญแสดงสิทธิคงเหลือภายหลังการจัดสรร บริษัทฯ จะด าเนินการ
ยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิในส่วนที่เหลือดงักล่าวต่อไป 

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ : ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิจะเร่ิมใชสิ้ทธิในวนัสุดทา้ยของแต่ละไตรมาสของปี 
2565 และสามารถใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิครั้ งแรกในวนัสุดท้ายของ
ไตรมาสล่าสุดของปี 2565 นบัจากวนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ กล่าวคือ วนัที่ 
31 มีนาคม 2565  จนถึงส้ินสุดวนัครบก าหนดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ 
ทั้งน้ี วนัก าหนดการใชสิ้ทธิครั้ งสุดท้ายก าหนดให้ตรงกับวนัครบก าหนดอายุ
ของใบส าคญัแสดงสิทธิ กล่าวคือ 1 ปีนับจากวนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
หรือวันที่ 28 มกราคม 2566  และ/หรือวันอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ 
ก าหนด 
ในกรณีที่วนัก าหนดการใช้สิทธิใด ๆ  ตรงกับวนัหยุดท าการของบริษทัฯ ให้
เลื่อนวนัก าหนดใช้สิทธิครั้ งดังกล่าวเป็นวนัท าการก่อนหน้า โดยบริษทัฯ จะ
ไม่ขยายอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ และไม่มีขอ้ก าหนดเรียกให้ผูถ้ือใบส าคญั
แสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิก่อนครบก าหนด 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสิทธิ : บริษทัฯ จะน าใบส าคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) 
หมายเหตุ : ภายหลังการออกใบส าคัญแสดงสิทธิในคร้ังนี ้บริษัทฯ จะยื่นค า
ขอจดทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ อย่างไรกต็าม บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่า ตลาดหลักทรัพย์
ฯ จะพิจารณาอนุมัติการรับใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน ซ่ึงหากตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาไม่รับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 
ผู้ลงทุนจะไม่สามารถซื้อขายใบส าคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ 

อื่น ๆ : คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่
คณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการบริหาร มีอ านาจในการ 
(1) ก าหนดและแก้ไขเง่ือนไขและรายละเอียดอื่น ๆ  อันจ าเป็นและ

สมควรที่เกี่ยวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะ
ซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน เช่น รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ 
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(2) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ  และหลักฐานที่จ  า เป็นที่
เกี่ยวข้องกับการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงรวมถึงการติดต่อและ
การยื่นค าขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงาน
ราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ
และการน าใบส าคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
และ 

(3) ด าเนินการใด ๆ  ตามที่จ  าเป็นและสมควรเกี่ยวเน่ืองกบัการออกและ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในครั้ งน้ี 
 

2. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน แผนการใช้เงิน และรายละเอียดโครงการ 

เน่ืองจากบริษทัฯ มีแนวโน้มการขยายตัวทางธุรกิจ โดยตั้งเป้าหมายด้านการเติบโตต่อเน่ือง ดังนั้น บริษทัฯ จึงได้ออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิน้ีเพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษทัฯ รวมทั้งช่วยเสริมให้บริษทัฯ มีฐานเงินทุนท่ี
เขม้แข็งข้ึนเพื่อสร้างความพร้อมในการระดมทุน ส าหรับการลงทุนในอนาคต ซ่ึงโครงการในอนาคตจะน ามาซ่ึงรายได้ที่
เพิ่มข้ึน และคาดว่าจะส่งผลให้อตัราการท าก าไรของบริษทัฯ ปรับตวัดีข้ึน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์แก่บริษทัฯ 

ตามที่บริษทัฯ จะออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ W2 จ  านวน 2,026,068,585 หน่วย โดยผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ W2 
สามารถใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิได้ในอตัราการใช้สิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่
ของบริษทัฯ จ านวน 1 หุ้น เวน้แต่กรณีมีการปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ ที่ราคาใชสิ้ทธิ 0.50 บาทต่อ
หุ้น คิดเป็นเงินทุนที่ไดร้ับจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ W2 จ  านวน 1,013.03 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทัฯ จะน าเงิน
ที่ไดไ้ปใชเ้พื่อด าเนินการภายใตก้รอบการใชเ้งินทุน ดงัน้ี 

1. ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทัฯ 

2. ใชส้ าหรับการด าเนินการในธุรกิจของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อยของบริษทัฯ และ/หรือ การขยายธุรกิจในอนาคตของ
บริษทัฯ หรือบริษทัย่อยของบริษทัฯ 

3. ใช้ส าหรับลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจหลกั และ/หรือธุรกิจอื่นท่ีส่งเสริมและ/หรือคล้ายคลึงกับธุรกิจหลกัท่ีกลุ่มบริษทั
ด าเนินการอยู่ ซ่ึงเง่ือนไขการลงทุนเป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนของบริษทัฯ ในช่วงเวลานั้น ๆ ทั้งน้ีรูปแบบ
การลงทุนอาจท าในลกัษณะของการเขา้ซ้ือหุ้น หรือเขา้ซ้ือธุรกิจ หรือลกัษณะอื่นใดท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย ขอ้ก าหนด 
รวมถึงกฎเกณฑ์ของหน่วยงานก ากบั 

ทั้งน้ี เงินทุนท่ีได้จากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ W2 เป็นเพียงหน่ึงในเคร่ืองมือการบริหารกระแสเงินสดของ
บริษทัฯ เท่านั้น โดยบริษทัฯ ยงัสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืม หรือการเพิ่มทุนในแบบต่าง ๆ  เพื่อให้มีแหล่ง
เงินทุนเพียงพอกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ หรือการลงทุนในโครงการอื่นใดเพิ่มเติม 

3. ผลกระทบที่มต่ีอผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขาย UPA-W2 

3.1 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีเสนอขายให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผู ้ถือหุ้น  
แต่ละรายถืออยู่  (Rights Offering) และการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ  W2 ให้แก่ผู ้ถือ หุ้นเ ดิมของ 
บริษทัฯ ในกรณีที่ผูถ้ือหุ้นเดิมทุกรายใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิท่ีมีอยู่ครบทั้งจ านวน (ทั้งสิทธิจองซ้ือหุ้นเพิ่มทุน
ตาม Rights Offering และสิทธิในการซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ W2) จะไม่เกิดผลกระทบ
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ต่อสิทธิการออกเสียงของผูถ้ือหุ้นบริษทัฯ (Control Dilution) และในกรณีที่ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ W2 ไม่ใช้สิทธิใน
การซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ เลย บริษทัฯ จะด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ โดยการตดัหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษทัฯ ที่รองรับการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ W2 ท่ีไม่ไดร้ับการใชสิ้ทธิท้ิง 

แต่ในกรณีท่ีผูถ้ือหุ้นเลือกท่ีจะไม่ใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิท่ีตนมีอยู่เลย (ทั้งสิทธิจองซ้ือหุ้นเพิ่มทุนตาม 
Rights Offering และสิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษทัฯ ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ W2)  และผูถ้ือหุ้นอื่นใช้สิทธิ
จองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนตามสิทธิท่ีมีอยู่ และ/หรือ จองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนมีการจอง
ซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน (Rights Offering) ครบทั้งจ านวน และใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ ตามใบส าคญั
แสดงสิทธิ W2 ครบทั้งจ านวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผูถ้ือหุ้นบริษทัฯ (Control Dilution) ดงัน้ี 

Control Dilution 
 
 

= 
 

 
 = 

 

 = ร้อยละ 33.16 
 

3.2 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 

Price Dilution =      
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย − ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 

ราคาตลาดกอ่นเสนอขาย
 

  =  
0.34 − 0.36 

0.34
  

 =     ไม่มี Price Dilution เน่ืองจากราคาตลาดหลังเสนอขายสูงกว่าราคาตลาด   ก่อน

เสนอขาย 

โดยที ่

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ าหนักของหุ้นบริษทัฯ ยอ้นหลงั 7 วนัท าการติดต่อกัน 
ก่อนวนัประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ วนัที่ 25 สิงหาคม 2564 ซ่ึงอยู่ที่ราคา 
0.34 บาทต่อหุ้น 

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = 
 
 
 

 
= 

 
 

   
   
  ซ่ึงอยู่ที่ราคา 0.36 บาทต่อหุ้น 

 

(จ านวนหุ้นเพ่ิมทุน RO + จ านวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ UPA-W2 ) 

(จ านวนหุ้นที่ช าระแลว้ก่อนการเพ่ิมทุน + จ านวนหุ้นเพ่ิมทุน RO + 

จ านวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ UPA-W2) 

(จ านวนหุ้นที่ช าระแล้วก่อนการเพ่ิมทุน x ราคาตลาดก่อนเสนอขาย) + (จ านวนหุ้นเพ่ิมทุน RO  x ราคา
เสนอขาย RO) + (จ านวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ UPA-W2 x  ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ) 

(จ านวนหุ้นที่ช าระแลว้ก่อนการเพ่ิมทุน + จ านวนหุ้นเพ่ิมทุน RO + 

จ านวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ UPA-W2) 

3,000,000,000 + 2,026,068,585 

(10,130,342,925 + 3,000,000,000 + 2,026,068,585) 

(10,130,342,925 x 0.34 ) + (3,000,000,000 x 0.30) + (2,026,068,585 x 0.50) 

(10,130,342,925 +  3,000,000,000 + 2,026,068,585) 
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3.3 การลดลงของก าไรต่อหุ้น (Earnings Per Share หรือ EPS Dilution) 

EPS Dilution =  
ก าไรต่อหุ้นกอ่นเสนอขาย− ก าไรต่อหุน้หลงัเสนอขาย

ก าไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย
 

 =  

 = ร้อยละ 33.16 

ทั้งน้ี หากปกติบริษทัฯ มีผลก าไรสุทธิ ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรจะลดลงตาม

สัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากตามงบการเงินสอบทาน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 

30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯ บันทึกผลขาดทุนในระยะบัญชี 12 เดือนยอ้นหลงั นับ

จากวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ดังนั้น การค านวณผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร จึง

ค านวณจากผลขาดทุนสุทธิของบริษทัฯ 

โดยส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขายค านวณจาก 

 = 

 = 

 = (0.0058) 

 โดยส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้นหลงัการเสนอขายค านวณจาก 

 = 

  

 = 

  = (0.0039)  

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในเร่ืองต่าง ๆ ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 73/2558 

เร่ือง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ 

4.1 เหตุผลและความจ าเป็นของการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ W2 

คณะกรรมการบริษทัได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เน่ืองจากบริษทัฯ มีแนวโน้มการขยายตัวทางธุรกิจ โดยตั้งเป้าหมาย

ด้านการเติบโตต่อเน่ือง ดังนั้น บริษทัฯ จึงได้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิน้ีเพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนให้กบั

บริษทัฯ รวมทั้งช่วยเสริมให้บริษทัฯ มีฐานเงินทุนท่ีเขม้แข็งข้ึนเพื่อสร้างความพร้อมในการระดมทุน ส าหรับการลงทุนใน

อนาคต ซ่ึงโครงการในอนาคตจะน ามาซ่ึงรายไดท่ี้เพิ่มข้ึน และคาดว่าจะส่งผลให้อตัราการท าก าไรของบริษทัฯ ปรับตวัดี

(0.0058) – (0.0039) 

(0.0058) 

(58,885,146) 

10,130,342,925  

ก าไรสุทธิ 12 เดือนยอ้นหลัง 

จ านวนหุ้นที่ช าระแลว้ก่อนการเพ่ิมทุน  

(58,885,146) 

10,130,342,925 + 3,000,000,000 + 2,026,068,585 

ก าไรสุทธิ 12 เดือนยอ้นหลัง 

(จ านวนหุ้นที่ช าระแลว้ก่อนการเพ่ิมทุน + จ านวนหุ้นเพ่ิมทุน RO + 

 จ านวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ UPA-W2) 
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ข้ึน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์แก่บริษทัฯ ดงันั้น คณะกรรมการจึงเห็นว่า บริษทัฯ ควรมีการแหล่งเงินทุนเพื่อรองรับการลงทุน

ต่าง ๆ ที่กล่าวในขา้งตน้ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ต่อไปในอนาคต 

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ W2 

บริษทัฯ ได้พิจารณาถึงการใช้เงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ W2 โดยบริษทัฯ คาดว่าเงินทุน

ทั้งหมดท่ีได้รับจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ W2 จ  านวน 1,013.03 ล้านบาท จะถูกน ามาใช้เป็นเงินทุน

หมุนเวียนของบริษทัฯ และใชส้ าหรับการขยายธุรกิจของบริษทัฯ  

อย่างไรก็ตาม เงินทุนที่ได้จากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ W2 เป็นเพียงหน่ึงในเคร่ืองมือการบริหารกระแสเงิน

สดของบริษทัฯ เท่านั้น โดยบริษทัฯ ยงัสามารถจดัหาแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืม หรือการเพิ่มทุนในแบบต่าง ๆ  เพื่อให้มี

แหล่งเงินทุนเพียงพอกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ W2 และโครงการที่จะ

ด าเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุน 

คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นว่าการเพิ่มทุนมีความสมเหตุสมผล เน่ืองจากใบส าคญัแสดงสิทธิ W2 จะมีการใช้สิทธิก็

ต่อเม่ือนกัลงทุนให้มูลค่าต่อธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงสะทอ้นผ่านราคาหุ้นของบริษทัฯ และคณะกรรมการบริษทัเห็นว่าการ

เพิ่มทุนดงักล่าวมีความเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และจะช่วยให้บริษทัฯ มีรายไดแ้ละผลการด าเนินงานที่ดี

ข้ึน และท าให้ผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ ไดร้ับผลตอบแทนในระยะยาว 

4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของ

บริษัทฯ อันเน่ืองจากการเพิ่มทุนและการด าเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ 

เงินทุนทั้งหมดท่ีไดร้ับจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ W2 จะเพิ่มความมัน่คงดา้นฐานะทางการเงินของบริษัทฯ 

และมีความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงิน ในการขยายธุรกิจในอนาคต นอกจากน้ี บริษทัฯ อาจน าเงินดงักล่าว

เพื่อไปใช้ในการลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจหลกั และ/หรือธุรกิจอื่นท่ีส่งเสริมและ/หรือคล้ายคลึงกับธุรกิจหลกัท่ีกลุ่มบริษทั

ด าเนินการอยู่ ซ่ึงเง่ือนไขการลงทุนเป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนของบริษทัฯ ในช่วงเวลานั้น ๆ และจะช่วยให้

บริษทัฯ มีรายไดแ้ละผลการด าเนินงานท่ีดีข้ึน และท าให้ผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ ไดร้ับผลตอบแทนในระยะยาว 

 

5. ค ารับรองของกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษทัได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริตและระมัดระวงัรักษา

ผลประโยชน์ของบริษทัฯ ในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้ งน้ีแล้ว อย่างไรก็ดี ในกรณีที่กรรมการของบริษทัฯ ไม่

ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ ในเร่ืองท่ีเกี่ยวกบัการเพิ่มทุน หากการ

ไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทัฯ ผูถ้ือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคน

ดงักล่าวแทนบริษทัฯ ไดต้ามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม) และ

หากการไม่ปฏิบติัหน้าท่ีนั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้องไดป้ระโยชน์ไปโดยมิชอบ ผูถ้ือหุ้นสามารถ
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ใชสิ้ทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษทัฯ ไดต้ามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

 

 

 

(นายกวิน เฉลิมโรจน์) (นายวิชญ ์สุวรรณศรี) 
กรรมการผูมี้อ  านาจ กรรมการผูมี้อ  านาจ 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 
สรุปรายละเอียดส าคัญของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ  
บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 2 (UPA-W2) 
ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 

 

ผูเ้สนอขายหลกัทรัพย ์ : บริษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน)  (“บริษัทฯ”) 

ประเภทหลกัทรัพยท์ี่เสนอขาย : ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของ บริษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด 
(มหาชน) ครั้ งท่ี 2 (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ W2”) 

ชนิดของใบส าคญัแสดงสิทธิ : ระบุช่ือผูถ้ือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได ้

จ านวนที่ออกและเสนอขาย : 2,026,068,585 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0 บาท (ศูนยบ์าท) 

จ านวนหุ้นสามญัที่จดัสรรไวเ้พื่อ
รองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ 

: 2,026,068,585 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 20 ของจ านวนหุ้น ที่
จ  าหน่ายได้แล้วทั้ งหมดของบริษัทฯ  จ านวน 10,130,342,925 หุ้น  ณ วันประชุม
คณะกรรมการของบริษทัฯ มีมติให้ออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ W2 เม่ือวนัที่ 25 
สิงหาคม 2564 

อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เวน้แต่กรณีมีการปรับอตัรา
การใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

ราคาการใชสิ้ทธิ : 0.50 บาทต่อหุ้น เวน้แต่กรณีมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ : 28 มกราคม 2565 และ/หรือวนัอื่นใดที่คณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนด 

อายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ   : 1 ปี นบัแต่วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ  

วิธีการจดัสรร : ผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัฯ จะไดร้ับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ W2 ในอตัรา 5 หุ้นเดิม 
ต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัฯ ที่จะได้รับการจัดสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิ W2 จะเป็นผูถ้ือหุ้นที่มีรายช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถ้ือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการ
จัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ W2 ซ่ึงเป็นวนัเดียวกับวนัก าหนดรายช่ือผูถ้ือหุ้นที่ มีสิทธิ
ไดร้ับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering)  

ในการน้ี บริษทัฯ จะก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถ้ือหุ้นท่ีมีสิทธิไดร้ับการจดัสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิ  W2 (Record Date) ในวันที่  15 ธันวาคม 2564 รวมทั้ งมอบหมายใ ห้  
คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจในการพิจารณาแกไ้ขก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถ้ือหุ้นที่มี
สิทธิได้รับการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ W2 ตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผูถ้ือหุ้นแต่ละ
รายถืออยู่ (Record Date) ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบท่ีมี
ต่อบริษทัฯ เป็นส าคญั ทั้งน้ี การจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ W2 ยงัมีความไม่แน่นอน 
เน่ืองจากจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผูถ้ือหุ้น ครั้ งท่ี 1/2564 
ต่อไป 
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ในการค านวณสิทธิของผูถ้ือหุ้นแต่ละรายที่จะไดร้ับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ หาก
มีเศษหุ้นสามัญจากการค านวณตามอตัราส่วนการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิของผูถ้ือ
หุ้นแต่ละราย ให้ปัดเศษหุ้นส่วนท่ีเหลือท้ิงทั้งจ านวน 

และในกรณีที่มีใบส าคญัแสดงสิทธิคงเหลือภายหลงัการจดัสรร บริษทัฯ จะด าเนินการ
ยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิในส่วนที่เหลือดงักล่าวต่อไป 

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ : ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิจะเร่ิมใชสิ้ทธิในวนัสุดทา้ยของแต่ละไตรมาสของปี 2565 และ
สามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิครั้ งแรกในวนัสุดทา้ยของไตรมาสล่าสุดของปี 
2565 นบัจากวนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ กล่าวคือ วนัที่ 31 มีนาคม 2565  จนถึงส้ินสุด
วนัครบก าหนดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ ทั้งน้ี วนัก าหนดการใช้สิทธิครั้ งสุดท้าย
ก าหนดให้ตรงกับวนัครบก าหนดอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิกล่าวคือ 1 ปีนบัจากวนัที่
ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือวนัที่ 28 มกราคม 2566 และ/หรือวนัอื่นใดที่คณะกรรมการ
บริษทัฯ ก าหนด 

ในกรณีที่วนัก าหนดการใช้สิทธิใด ๆ ตรงกับวนัหยุดท าการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวนั
ก าหนดใช้สิทธิครั้ งดังกล่าวเป็นวนัท าการก่อนหน้า โดยบริษทัฯ จะไม่ขยายอายุของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ และไม่มีขอ้ก าหนดเรียกให้ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิ
ก่อนครบก าหนด 

ระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการ
ใชสิ้ทธิ 

: ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญของบริษทัฯ จะต้อง
แจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัใบส าคญัแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 5 วนัท า
การก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ ง ในกรณีที่ว ันแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิตรงกับ
วนัหยุดท าการของบริษทัฯ ให้เลื่อนวนัแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิดังกล่าวเป็นวันท า
การสุดทา้ยก่อนหน้าวนัแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิครั้ งดงักล่าว ยกเวน้การแสดงความ
จ านงในการใช้สิทธิครั้ งสุดทา้ย ให้แสดงความจ านงในการใช้สิทธิภายในระยะเวลา 15 
วนัก่อนวนัใชสิ้ทธิครั้ งสุดทา้ย 

การไม่สามารถยกเลิกการแจง้ความ
จ านงในการใชสิ้ทธิ 

: เม่ือผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิได้แจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามัญตามใบส าคญั
แสดงสิทธิแลว้ ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจง้ความจ านงในการ
ใชสิ้ทธิดงักล่าวไดอ้ีกต่อไป 

ตลาดรองของใบส าคญั 
แสดงสิทธิ 

: บริษทัฯ จะน าใบส าคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) 

หมายเหตุ : ภายหลังการออกใบส าคัญแสดงสิทธิในคร้ังนี ้ บริษัทฯ จะยื่นค าขอจด
ทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็
ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาอนุมัติการรับ
ใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน  ซ่ึงหากตลาดหลักทรัพย์ฯ 
พิจารณาไม่รับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ผู้ลงทุนจะไม่สามารถซื้อขายใบส าคัญแสดง
สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ 
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ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจาก
การใชสิ้ทธิ 

: บริษทัฯ จะน าหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกและเสนอ
ขายในครั้ งน้ี เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

นายทะเบียนใบส าคญั 
แสดงสิทธิ 

: บริษทั ศูนยร์ับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด หรือบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการ
บริษทัแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ผลกระทบต่อผูถ้ือหุ้น : ในการพิจารณาผลกระทบต่อผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ จะพิจารณาผลกระทบต่อผูถ้ือหุ้นเดิม
ในกรณีดงัน้ี 

  1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 
ภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีเสนอขายให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผูถ้ือหุ้น แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และการออกและ
จัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ W2 ให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมของ บริษทัฯ ในกรณีที่ผูถ้ือหุ้น
เดิมทุกรายใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิท่ีมีอยู่ครบทั้งจ านวน (ทั้งสิทธิจองซ้ือ
หุ้นเพิ่มทุนตาม Rights Offering และสิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษทัฯ 
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ W2) จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผูถ้ือหุ้น
บริษทัฯ (Control Dilution) และในกรณีที่ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ W2 ไม่ใช้สิทธิ
ในการซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เลย บริษัทฯ จะด าเนินการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษทัฯ โดยการตดัหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ ท่ีรองรับการใชสิ้ทธิ
ของใบส าคญัแสดงสิทธิ W2 ท่ีไม่ไดร้ับการใชสิ้ทธิท้ิง 

แต่ในกรณีท่ีผูถ้ือหุ้นเลือกท่ีจะไม่ใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิท่ีตนมีอยู่เลย 
(ทั้งสิทธิจองซ้ือหุ้นเพิ่มทุนตาม Rights Offering และสิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษทัฯ ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ W2)  และผูถ้ือหุ้นอื่นใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่ม
ทุนตามสิทธิท่ีมีอยู่ และ/หรือ จองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) 
จนมีการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Rights Offering) ครบทั้งจ านวน และใชสิ้ทธิในการ
ซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ W2 ครบทั้งจ านวน จะเกิดผล
กระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผูถ้ือหุ้นบริษทัฯ (Control Dilution) ดงัน้ี 

 

Control Dilution 
1 
=  

 
= 

 

=   ร้อยละ 33.16  
   

 

 

(จ านวนหุ้นเพ่ิมทุน RO + จ านวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ UPA-W2 ) 

(จ านวนหุ้นที่ช าระแลว้ก่อนการเพ่ิมทุน + จ านวนหุ้นเพ่ิมทุน RO +  
จ านวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ UPA-W2) 

3,000,000,000 + 2,026,068,585 
(10,130,342,925 + 3,000,000,000 + 2,026,068,585) 
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2. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 

ภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ
การจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ W2 จะมีผลกระทบจากการลดลงของของราคาหุ้น 
(Price Dilution) ดงัน้ี 

Price Dilution 

 
=     
 
=       

=      ไม่มี Price Dilution เน่ืองจากราคาตลาดหลงัเสนอขายสูงกว่าราคาตลาดกอ่นเสนอขาย 
 

  3. การลดลงของก าไรต่อหุ้น (Earnings Per Share หรือ EPS Dilution) 

ภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ
การจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ W2 จะเกิดการลดลงของก าไรต่อหุ้น (EPS Dilution) 
ดงัน้ี 

EPS Dilution 
 

=    

=  

=     ร้อยละ 33.16   
เหตุในการตอ้งออกหุ้นใหม่เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงการ 
ใชสิ้ทธิ 

: เม่ือมีการด าเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขในการปรับ
สิทธิตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ และเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามัญ ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ที่ก าหนดไวใ้นข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นท่ีออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิ 
(รวมทั้งท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม) 

การปรับสิทธิใบส าคญั 
แสดงสิทธิ 

: ราคาการใช้สิทธิเพื่อซ้ือหุ้นสามัญและอัตราการใช้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ ในกรณีที่มี
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงดังต่อไปน้ี เกิด ข้ึน ทั้ ง น้ี  มีว ัตถุประสงค์เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ตอบแทนของผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ให้ดอ้ยไปกว่าเดิม 

1. เม่ือบริษทัฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไวข้องหุ้นบริษทัฯ อนัเป็นผลมาจากการรวม
หรือการแบ่งแยกหุ้นที่ไดอ้อกแลว้ของบริษทัฯ 

2. เม่ือบริษทัฯจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นให้แก่ผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ 

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย  –  ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

0.34 – 0.36 
0.34 

(0.0058) – (0.0039) 
(0.0058) 

ก าไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย –  ก าไรต่อหุ้นหลงัเสนอขาย 
ก าไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย 
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3. เม่ือบริษทัฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทัว่ไป 
ในราคาที่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทัฯ 

4. เม่ือบริษทัฯ เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกใหม่โดย
ก าหนดราคาหรือค านวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่ เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ
หรือใบส าคญัแสดงสิทธิดังกล่าวต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามญั
ของบริษทัฯ 

5. เม่ือบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซ่ึงเกินกว่าอตัราร้อยละ  80 ของก าไรสุทธิ 
หลงัจากช าระภาษีแลว้ 

6. เม่ือมีกรณีอื่นใดในลกัษณะเดียวกับ ข้อ 1 ถึง 5 ที่ท าให้ผลประโยชน์ตอบแทน 
ใด ๆ ที่ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิจะได้รับเม่ือมีการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดง
สิทธิดอ้ยไปกว่าเดิม 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ได้มอบหมายให้ คณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการบริหาร 
และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผูพ้ิจารณาก าหนด
เง่ือนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอตัราการใช้
สิทธิและราคาใชสิ้ทธิ 

วตัถุประสงคข์องการออกใบส าคญั
แสดงสิทธิและประโยชน์ที่บริษทั 
จะพึงไดร้ับจากการจดัสรรหุ้นเพิ่ม
ทุนในครั้ งน้ี 

: เน่ืองจากบริษทัฯ มีแนวโน้มการขยายตัวทางธุรกิจ โดยตั้งเป้าหมายด้านการเติบโต
ต่อเน่ือง ดงันั้น บริษทัฯ จึงไดอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิน้ีเพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุน
หมุนเวียนให้กับบริษทัฯ รวมทั้งช่วยส่งเสริมให้บริษทัฯ มีฐานเงินทุนท่ีเข้มแข็งข้ึนเพื่อ
สร้างความพร้อมในการระดมทุน ส าหรับการลงทุนในอนาคต ซ่ึงโครงการในอนาคตจะ
น ามาซ่ึงรายไดท่ี้เพิ่มข้ึน และคาดว่าจะส่งผลให้อตัราการท าก าไรของบริษทัฯ ปรับตัวดี
ข้ึน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์แก่บริษทัฯ 

ประโยชน์ที่ผูถ้ือหุ้นจะพึงไดร้ับจาก
การเพิ่มทุน 

: ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษทัฯ ในครั้ งน้ี จะมีฐานะเป็นผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ นบัแต่
วนัที่นายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษทัฯ ได้จดแจ้งช่ือผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นผูถ้ือ
หุ้นในสมุดทะเบียนผู ้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้ด า เนินการจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว และในกร ณีที่ 
บริษทัฯ มีการจ่ายเงินปันผลก็มีสิทธิที่จะไดร้ับเงินปันผลในฐานะผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ 

บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ หลงัหักภาษีเงิน
ได้และส ารองตามกฎหมาย ทั้งน้ี อตัราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ 
โดยข้ึนอยู่กบัความจ าเป็นและความเหมาะสมโดยพิจารณาจากประโยชน์สูงสุดของผูถ้ือ
หุ้นเป็นส าคญั 

อื่น ๆ : คณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการ
บริษทัหรือคณะกรรมการบริหาร มีอ านาจในการ 
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(1) ก าหนดและแก้ไขเง่ือนไขและรายละเอียดอื่น ๆ  อันจ าเป็นและสมควรที่
เกี่ยวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุน เช่น รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ 

(2) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานที่จ  าเป็นที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนุญาตเอกสาร
และหลกัฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกใบส าคัญแสดงสิทธิและการน าใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ 

(3) ด าเนินการใด ๆ  ตามที่จ  าเป็นและสมควรเกี่ยวเน่ืองกับการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิในครั้ งน้ี 

รายละเอียดการค านวณจ านวนหุ้น
รองรับ 

: คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติให้ออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ W2 โดยมีหุ้นสามญั
ที่จัดสรรไวเ้พื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ W2 จ านวนรวม 2,026,068,585 หุ้น ซ่ึงคิด
เป็นสัดส่วนหุ้นรองรับทั้งส้ินร้อยละ 20 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษทัฯ จ านวน 10,130,342,925 หุ้น ณ วนัประชุมคณะกรรมการบริษทัที่มีมติให้ออก
และจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ W2 ทั้งน้ี จ  านวนหุ้นส ารองเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ W2 จะไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของบริษัทฯ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่
เกี่ยวขอ้งก าหนด 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4 

(F 53-4)           

แบบรายงานการเพิม่ทุน 

บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 

วนัที ่26 สิงหาคม 2564 

ขา้พเจา้ บริษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
คร้ังท่ี 9/2564 เม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม 2564 เก่ียวกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน ดงัต่อไปน้ี 

1. การเพิม่ทุน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ มีมติเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 5,065,171,462.50 
บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 10,130,342,925 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 
7,578,205,755.00 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 5,026,068,585 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท รวมเป็น
ทุนจดทะเบียนท่ีเพ่ิมข้ึนจ านวน 2,513,034,292.50 บาท โดยเป็นการเพ่ิมทุนในลกัษณะดงัน้ี 

การเพิม่ทุน ประเภทหุ้น 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
มูลค่าท่ีตราไว้  
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

 แบบก าหนด
วตัถุประสงคใ์นการ
ใชเ้งินทุน 

หุน้สามญั 
หุน้บุริมสิทธิ 

5,026,068,585 
- 

0.50 
- 

2,513,034,292.50 
- 

 แบบมอบอ านาจ
ทัว่ไป (General 
Mandate) 

หุน้สามญั 
หุน้บุริมสิทธิ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

2. การจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน  

แบบก าหนดวตัถุประสงค์ในการใช้เงินทุน  

2.1. รายละเอยีดการจัดสรร 

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 

อตัราส่วน (เดิม : 
ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จองซ้ือ 
และช าระเงินค่า

หุ้น 

หมายเหตุ 

ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) ณ  วั น ก า ห น ด
รายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บ
การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 
(Record Date) ใน วัน ท่ี  15 
ธนัวาคม  2564 

3,000,000,000 3.376780975 หุ้น
เดิม : 1 หุน้ใหม่ 

0.30 บาท โปรดดูหมายเหตุ 
ขอ้ 1 

โปรดดูหมายเหตุ 
ขอ้ 1. และ 2. 

 
 
 
 

 



                                                                                                    บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 
 

39 
 

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 

อตัราส่วน (เดิม : 
ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จองซ้ือ 
และช าระเงินค่า

หุ้น 

หมายเหตุ 

เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุ้นสามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 
2 (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ W2”) 
ซ่ึงออกและจดัสรรให้แก่ผูถื้อ
หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือ
หุ้น ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อ
หุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรร
ใบส า คัญ แสดง สิท ธิ  W2 
(Record Date) ใ น วัน ท่ี  15 
ธนัวาคม 2564 

2,026,068,585 5 หุน้เดิม : 

1 หุน้ใหม่ 

ราคาใชสิ้ทธิ
ซ้ือหุน้เท่ากบั 
0.50 บาทต่อ

หุน้ 

โปรดดูหมายเหตุ 
ขอ้ 1 

 

โปรดดูหมายเหตุ 
ขอ้ 1. และ 3. 

 

หมายเหตุ: 

1. คณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัหรือคณะ
กรรมการบริหาร เป็นผูมี้อ  านาจในการติดต่อ เจรจา แกไ้ขเพ่ิมเติม ตกลงลงนาม และส่งมอบ เอกสาร และ/หรือตราสาร 
ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการติดต่อ การจดัการและการยื่นค าขออนุญาตต่าง ๆ ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ (ถา้มี) และ
หลกัฐานท่ีจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (mai) 
และกระทรวงพาณิชย ์ตลอดจนการแกไ้ขเปล่ียนแปลงสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจะตอ้งเปิดเผย การเปิดเผยขอ้มูลใด ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง การให้ถอ้ยค าและขอ้มูลต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งการพิจารณาก าหนด และ/หรือ แกไ้ขเปล่ียนแปลง
เง่ือนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งออกและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายหุ้นและการด าเนินการอ่ืนใดท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการออกและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน ซ่ึงจะตอ้งอยูภ่ายใตบ้งัคบัของหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยอาจ
รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง 
1) การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเป็นคร้ังเดียวหรือเป็นคร้ัง ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย การช าระค่าหุ้น 

วิธีการจดัสรร รวมถึงเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว 
2) การแต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงิน การเขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว รวมทั้งด าเนินการต่าง ๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
ดงักล่าว 

3) ลงนามในค าขออนุญาตต่าง ๆ ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ (ถา้มี) และหลกัฐานท่ีจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรและ
เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน ซ่ึงรวมถึง การรับรองเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การติดต่อ รวมถึงการจดัการและการ
ยื่นค าขออนุญาตต่าง ๆ ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ (ถา้มี) และหลกัฐานท่ีจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งต่อหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และ 



                                                                                                    บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 
 

40 
 

4) การน าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ และใบส าคญัแสดงสิทธิ W2 เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ 
(mai) รวมถึงการด าเนินการอ่ืนใดอนัจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการเขา้ท ารายการดงักล่าวไดทุ้กประการจนเสร็จการ 
รวมทั้งใหมี้อ านาจในการแต่งตั้ง และ/หรือ ถอดถอน ผูรั้บมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการใด ๆ ดงักล่าวขา้งตน้ 

2. บริษทัฯ จะออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จ านวน 3,000,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 22.85 ของทุนช าระแลว้ของบริษทัฯ ภายหลงัการเพ่ิมทุนช าระแลว้จากการเสนอขายหุ้นสามญัในคร้ังน้ี เพื่อ
เสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราส่วนการจองซ้ือท่ีจ านวน 3.376780975 
หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หุ้นสามญัใหม่ (คิดเป็นจ านวนหุ้นท่ีใชใ้นการจดัสรรทั้งส้ิน 3,000,000,000 หุ้น) กรณีมีเศษหุ้นให้
ปัดท้ิง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 900.00 ลา้นบาท และก าหนดวนัจองซ้ือหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนของบริษัทฯ ส าหรับการเสนอขายในระหว่างวนัท่ี 17 - 21 มกราคม 2565 (รวม 5 วนัท าการ) หรือวนัท่ี
คณะกรรมการจะก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน ทั้งน้ี ก าหนดให้วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2564 หรือวนัท่ีคณะกรรมการจะก าหนดเป็น
อยา่งอ่ืน เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีจะมีสิทธิจองซ้ือและไดรั้บจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (Record Date) ทั้งน้ี การ
ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมยงัมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญั
ผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2564 ของบริษทัฯ  
อน่ึง ราคาเสนอขายท่ีหุ้นละ 0.30 บาท เป็นราคาท่ีต ่ากว่ามูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นของบริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯ จะตอ้งไดรั้บ
อนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 ตามท่ีก าหนดในมาตรา 52 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) โดยบริษทัฯ สามารถเสนอขายหุ้นสามญัท่ีราคาต ่ากว่ามูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้น
ของบริษทัฯ ได้ เน่ืองจากบริษทัฯ มีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัฯ แลว้ 
ในกรณีท่ีมีหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรก บริษทัฯ จะจดัสรรหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีไดแ้สดงความจ านงจะจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเกินสัดส่วน ตามสัดส่วนการถือ
หุ้นในราคาเดียวกนั โดยการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว บริษทัฯ จะด าเนินการจดัสรรหุ้นท่ีเหลือจนกระทัง่ไม่มี
หุ้นสามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดประสงค์ท่ีจะจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
ดงักล่าวอีกต่อไป แต่หากมีหุน้เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ บริษทัฯ จะด าเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยตดัหุ้นท่ี
ไม่ไดจ้ดัสรรดงักล่าวต่อไป และจะไม่จดัสรรใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั 
ในกรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นแสดงความจ านงจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นและส่งผลให้ผูถื้อหุ้นและบุคคล
ตามมาตรา 258 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) ของผูถื้อ
หุน้รายนั้น ถือครองหุน้ของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีเพ่ิมข้ึนจนถึงหรือขา้มผา่นจุดท่ีตอ้งท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์(Tender 
Offer) ผูถื้อหุ้นรายดงักล่าวมีหน้าท่ีตอ้งท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทัฯ (Tender Offer) ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง า
กิจการ (“ประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบง ากิจการ”) เวน้แต่ผูถื้อหุ้นรายดงักล่าวไดรั้บยกเวน้การท าค า
เสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทัฯ ตามประกาศเก่ียวกบัการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบง ากิจการ 
ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จดัสรรหุ้นใดให้แก่ผูจ้องซ้ือรายใด หาก
การจดัสรรดงักล่าวท าให้หรืออาจเป็นผลใหเ้ป็นการฝ่าฝืนขอ้จ ากดัเร่ืองสดัส่วนการถือหุน้ของคนต่างดา้วตามท่ีก าหนด
ในขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ซ่ึงปัจจุบนัอนุญาตให้คนต่างดา้วถือหุ้นของบริษทัฯ ไดไ้ม่เกินร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทัฯ 

3. ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ จะไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ W2 ในอตัรา 5 หุน้เดิม ต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ โดย
ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ท่ีจะไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ W2 จะเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผู ้
ถือหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ W2 ซ่ึงเป็นวนัเดียวกบัวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บการ
จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้  
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ในการน้ี บริษทัฯ จะก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ W2 (Record Date) 
ในวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2564 รวมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจในการพิจารณาแกไ้ขก าหนดวนัก าหนด
รายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ W2 ตามสัดส่วนจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) 
ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบท่ีมีต่อบริษทัฯ เป็นส าคญั ทั้งน้ี การจดัสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิ W2 ยงัมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากจะตอ้งผ่านการพิจารณาอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 
ต่อไป 

ในการค านวณสิทธิของผูถื้อหุ้นแต่ละรายท่ีจะได้รับการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ หากมีเศษหุ้นสามญัจากการ
ค านวณตามอตัราส่วนการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิของผูถื้อหุน้แต่ละราย ใหปั้ดเศษหุน้ส่วนท่ีเหลือท้ิงทั้งจ านวน 

2.2. การด าเนินการของบริษัทฯ กรณีท่ีมีเศษของหุ้น 

2.2.1 การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในกรณีท่ี
มีเศษของหุน้ท่ีเกิดจากการจดัสรรหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้ดงักล่าวท้ิงทั้งจ านวน 

2.2.2 การค านวณสิทธิของผูถื้อหุ้นแต่ละรายท่ีจะไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ W2 หากมีเศษหุ้นสามญัจาก
การค านวณตามอตัราส่วนการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิของผูถื้อหุน้แต่ละราย ใหปั้ดเศษหุน้ส่วนท่ีเหลือท้ิงทั้งจ านวน 

นอกจากน้ีในกรณีท่ีตอ้งมีการเปล่ียนแปลงอตัราการใช้สิทธิ และราคาการใช้สิทธิเม่ือเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไวใ้น
เง่ือนไขการปรับสิทธิ และผลของการปรับสิทธิดงักล่าวท าให้เกิดเศษของจ านวนหุ้นท่ีจะไดรั้บตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น 
ใหปั้ดเศษของหุน้ดงักล่าวท้ิงทั้งจ านวน 

3. ก าหนดวนัประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2564 เพ่ือขออนุมัติการเพิม่ทุนและจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

ก าหนดวนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 ในวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-
Meeting) โดย 

 ก าหนดวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้เพ่ือสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ตั้งแต่วนัท่ี จนกว่ าการ
ประชุมผูถื้อหุน้ดงักล่าวจะแลว้เสร็จ  

 ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ (Record date) ในวนัท่ี 11 ตุลาคม 2564 

4. การขออนุญาตเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน ต่อหน่วยงานราชการท่ีเกีย่วข้อง และเง่ือนไขการขออนุญาต (ถ้ามี) 

4.1 การจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียน แกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ และการจดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์

4.2 การด าเนินการขออนุญาตจากตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ (mai) เพ่ือรับหุน้สามญัเพ่ิมทุน และใบส าคญัแสดงสิทธิ W2 เป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน และเขา้ท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ (mai) 

5. วตัถุประสงค์ของการเพิม่ทุน และการใช้เงินทุนในส่วนท่ีเพิม่ 

โปรดพิจารณาขอ้ 2. วตัถุประสงคใ์นการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและแผนการใชเ้งิน ของสารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขาย
หุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3) และ ขอ้ 2 วตัถุประสงค์
ในการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน แผนการใชเ้งิน และรายละเอียดโครงการ ของสารสนเทศเก่ียวกบัการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 2 (ส่ิงท่ีส่งมา
ดว้ย 2) 
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6. ประโยชน์ท่ีบริษัทฯ จะพงึได้รับจากการเพิม่ทุนและการจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

กรณีการจดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) 

1. บริษัทฯ จะมีแหล่งเงินทุนส าหรับน าไปใช้ในการลงทุนในโครงการท่ีมีอยู่หรือโครงการใหม่ ๆ ของ 
บริษทัฯ ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมโอกาสในการสร้างรายไดแ้ละความสามารถในการขยายกิจการของบริษทัฯ   

2. บริษทัฯ จะมีสภาพคล่องมากข้ึนจากเงินทุนหมุนเวียนท่ีได้รับจากการเพ่ิมทุน ซ่ึงจะช่วยเสริมสร้างความ
แขง็แกร่งใหก้บัฐานะทางการเงินของบริษทัฯ ส่งผลใหบ้ริษทัฯ สามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

3. การเพ่ิมทุนและจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม ไม่ก่อใหเ้กิดภาระดอกเบ้ียจากการก่อหน้ี รวมถึงเป็น
การขยายฐานทุนเพื่อเตรียมความพร้อมในดา้นฐานะทางการเงิน ในกรณีท่ีบริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งจดัหา
แหล่งเงินทุนส าหรับการขยายธุรกิจในอนาคต 

4. การเพ่ิมทุนและจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิม ไม่ท าใหเ้กิดผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุ้น
ของบริษทัฯ (Control Dilution) ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ทุกรายจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามสิทธิของตน 

กรณีการจดัสรรเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ W2 

บริษทัฯ ออกใบส าคญัแสดงสิทธิน้ีเพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนให้กบับริษทัฯ รวมทั้งช่วยเสริมให้บริษทัฯ  
มีฐานเงินทุนท่ีเขม้แข็งข้ึนเพ่ือสร้างความพร้อมในการระดมทุน ส าหรับการลงทุนในอนาคต ซ่ึงโครงการในอนาคต       
จะน ามาซ่ึงรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึน และคาดว่าจะส่งผลให้อตัราการท าก าไรของบริษทัฯ ปรับตวัดีข้ึน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์แก่
บริษทัฯ 

7. ประโยชน์ท่ีผู้ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุนและการจัดสรรเพิม่ทุน 

7.1 นโยบายเงินปันผล 

ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ หลงัหกัภาษีเงินไดแ้ละส ารองตามกฎหมาย ทั้งน้ี อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจ
เปล่ียนแปลงได ้โดยข้ึนอยูก่บัความจ าเป็นและความเหมาะสมโดยพิจารณาจากประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้นเป็นส าคญั  

7.2 ผูจ้องซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนคร้ังน้ีจะมีฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ นบัแต่วนัท่ีนายทะเบียนหุ้นของบริษทัฯ ไดจ้ดแจง้ช่ือบุคคล
ดงักล่าวเป็นผูถื้อหุ้นในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ และบริษทัฯ ไดด้ าเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้ต่อกรม
พฒันาธุรกิจการคา้เรียบร้อยแลว้ และในกรณีท่ีบริษทัฯ มีการจ่ายเงินปันผลก็มีสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผลในฐานะผูถื้อหุ้น
ของบริษทัฯ 

7.3 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษทัฯ ในคร้ังน้ี จะมีฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ นบัแต่วนัท่ีนายทะเบียนหุ้นสามญัของ
บริษัทฯ ได้จดแจ้งช่ือผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิเป็นผูถื้อหุ้นในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้
ด าเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้เรียบร้อยแลว้ และในกรณีท่ีบริษทัฯ มีการ
จ่ายเงินปันผลกมี็สิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผลในฐานะผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

8. รายละเอยีดอ่ืนใดท่ีจ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิม่ทุนและจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

- ไม่มี – 
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9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิม่ทุนและจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 
1.  ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 9/2564 25 สิงหาคม 2564 
2.  ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 

1/2564 (Record Date) 
11 ตุลาคม 2564 

3.  ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2564  5 พฤศจิกายน 2564 
4.  การจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือ

บริคณห์สนธิ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 
ภายใน 14 วนันบัแต่วนัท่ีท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้มีมติ 
5.  การจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแล้วต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย ์
ภายใน 14 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บ

ช าระเงินค่าหุน้ 
6.  วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิจองซ้ือและไดรั้บจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิม

ทุนของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และ ใบส าคญั
แสดงสิทธิ W2 (Record Date) 

15 ธนัวาคม 2564 

7.  ระยะเวลาการจองซ้ือและช าระเงินค่าหุ้นหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ 
ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) 

17 - 21 มกราคม 2565 
(รวม 5 วนัท าการ) 

8.  การจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแล้วต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บ
ช าระเงินค่าหุน้ 

9.  วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ W2 และจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีไดรั้บสิทธิ 28 มกราคม 2565 และ/หรือวนั
อ่ืนใดท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ 

ก าหนด 

 

บริษทัฯ ขอรับรองวา่ สารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

 

 

 

(นายกวิน เฉลิมโรจน์) (นายวิชญ ์สุวรรณศรี) 
กรรมการผูมี้อ  านาจ กรรมการผูมี้อ  านาจ 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 5 

สารสนเทศเกี่ยวกบัการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)  

ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ยไูนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คร้ังท่ี 9/2564 เม่ือวนัท่ี 25 
สิงหาคม 2564 ไดมี้มติอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จ านวน 3,000,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 22.85 ของทุนช าระแลว้ของบริษทัฯ ภายหลงัการเพ่ิมทุนช าระแลว้จากการเสนอขายหุ้นสามญัในคร้ังน้ี เพื่อ
เสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราส่วนการจองซ้ือ 3.376780975 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ 
กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดท้ิง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 900.00 ลา้นบาท โดยจะมีการน าเสนอต่อท่ี
ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2564 ในวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2564 เพ่ือพิจารณาต่อไปนั้น 

รายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกับการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 
ปรากฎตามแบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4) และสารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อ
หุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ฉบบัน้ี 

1. รายละเอยีดของการออกและเสนอขาย 

บริษทัฯ จะออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จ านวน 3,000,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 22.85 ของทุนช าระแลว้ของบริษทัฯ ภายหลงัการเพ่ิมทุนช าระแลว้จากการเสนอขายหุ้นสามญัในคร้ังน้ี ให้แก่ผูถื้อหุ้น
เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราส่วนการจองซ้ือท่ีจ านวน 3.376780975 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หุ้น
สามญัใหม่ (คิดเป็นจ านวนหุ้นท่ีใชใ้นการจดัสรรทั้งส้ิน 3,000,000,000 หุ้น) กรณีมีเศษหุ้นใหปั้ดท้ิง ในราคาเสนอขายหุน้
ละ 0.30 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 900.00 ลา้นบาท และก าหนดวนัจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ส าหรับการ
เสนอขายในระหวา่งวนัท่ี 17 - 21 มกราคม 2565 (รวม 5 วนัท าการ) หรือวนัท่ีคณะกรรมการจะก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน 

ในกรณีท่ีมีหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรก บริษทัฯ จะจดัสรรหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนท่ีเหลือให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีไดแ้สดงความจ านงจะจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้นในราคา
เดียวกนั โดยการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว บริษทัฯ จะด าเนินการจดัสรรหุ้นท่ีเหลือจนกระทัง่ไม่มีหุ้นสามญัเพ่ิม
ทุนเหลือจากการจดัสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดประสงคท่ี์จะจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวอีกต่อไป แต่
หากมีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้น บริษทัฯ จะด าเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยตดัหุ้นท่ีไม่ไดจ้ดัสรรดงักล่าว
ต่อไป และจะไม่จดัสรรใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั 

ในกรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นแสดงความจ านงจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นและส่งผลให้ผูถื้อหุ้นและบุคคลตาม
มาตรา 258 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) ของผูถื้อหุน้ราย
นั้น ถือครองหุ้นของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีเพ่ิมข้ึนจนถึงหรือขา้มผ่านจุดท่ีตอ้งท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์(Tender Offer) ผู ้
ถือหุ้นรายดงักล่าวมีหนา้ท่ีตอ้งท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทัฯ (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบง ากิจการ 
(“ประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบง ากิจการ”) เวน้แต่ผูถื้อหุ้นรายดงักล่าวไดรั้บยกเวน้การท าค าเสนอซ้ือ
หลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทัฯ ตามประกาศเก่ียวกบัการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบง ากิจการ 

ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จดัสรรหุ้นใดให้แก่ผูจ้องซ้ือรายใด หาก
การจดัสรรดงักล่าวท าใหห้รืออาจเป็นผลใหเ้ป็นการฝ่าฝืนขอ้จ ากดัเร่ืองสดัส่วนการถือหุน้ของคนต่างดา้วตามท่ีก าหนดใน
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ซ่ึงปัจจุบนัอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นของบริษทัฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นท่ีได้
ออกจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ 
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อน่ึง ราคาเสนอขายท่ีหุน้ละ 0.30 บาท เป็นราคาท่ีต ่ากวา่มูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้ของบริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯ จะตอ้งไดรั้บอนุมติั
จากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตามท่ีก าหนดในมาตรา 52 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ข
เพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด”) โดยบริษทัฯ สามารถเสนอขายหุน้สามญัท่ีราคาต ่ากว่ามูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นของ
บริษทัฯ ไดเ้น่ืองจากบริษทัฯ มีผลขาดทุนสะสมตามงบแสดงฐานะทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ ส้ินสุด ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัฯ แลว้  

บริษทัฯ ไดก้ าหนดให้วนัท่ี 15 ธันวาคม 2564 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิจองซ้ือและไดรั้บจดัสรรหุ้นสามญั
เพ่ิมทุน (Record Date) โดยให้อ านาจคณะกรรมการของบริษทัฯ ในการแกไ้ขเพ่ิมเติมวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิ
จองซ้ือและไดรั้บจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (Record Date) ตามความเหมาะสม ทั้งน้ี การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิม
ทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมยงัมีความไม่แน่นอนจนกวา่จะไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 ของบริษทัฯ 

ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นท่ีมีรายช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิจองซ้ือและไดรั้บจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จะเป็นผูถื้อหุ้นท่ี
มีรายช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ W2  

2. วตัถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิม่ทุนและแผนการใช้เงิน 

ในกรณีท่ีหุน้สามญัเพ่ิมทุนทั้งหมดท่ีบริษทัฯ ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ท่ีแต่ละรายถืออยู ่
(Rights Offering) ในคร้ังน้ี มีผูถื้อหุ้นจองซ้ือหุ้นเต็มจ านวน บริษทัฯ จะสามารถระดมทุนไดจ้ านวน 900 ลา้นบาท โดย
บริษัทฯ จะน าเงินทุนไปใช้เพื่อรองรับการลงทุนในเร่ืองดังต่อไปน้ี ทั้ งน้ี เพื่อเพ่ิมโอกาสในการสร้างรายได้และ
ความสามารถในการขยายกิจการของบริษทัฯ  

ล าดับ วตัถุประสงค์ของการใช้เงินเพิม่ทุน จ านวนเงินที่จะใช้จาก
จ านวนเงินที่คาดว่าจะ
ได้รับจากเงินเพิม่ทุน 

900.00 ล้านบาท 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้
เงินเพิม่ทุน 

1. แหล่งเงินทุนส าหรับการลงทุนในโครงการ
หรือธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังาน 

 
 

 
รวมทั้งหมดไม่เกิน 
900.00 ลา้นบาท 

 
 
 

ภายในเดือน 
กนัยายน 2566 

2. แหล่งเงินทุนส าหรับการลงทุนในโครงการ
หรือธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบสาธารณูปโภค 

3. แหล่งเงินทุนส าหรับการลงทุนเพ่ิมเติมใน
โครงการหรือธุรกิจเดิมท่ีบริษทัฯ ด าเนินการ
อยู ่หรือธุรกิจในหมวดอุตสาหกรรมท่ีบริษทั
ฯ ไดล้งทุนอยู ่

4. แหล่งเงินทุนส าหรับการลงทุนในธุรกิจอ่ืน ๆ 
ท่ีสามารถสร้างผลตอบแทนท่ีเหมาะสม
ให้กับบริษัทฯ เช่น การลงทุนในธุรกิจท่ี
เ ก่ียวกับการผลิตและจ าหน่ายกัญชาเ พ่ือ
ประโยชน์ทางการแพทย ์

เน่ืองจากปัจจุบนั บริษทัฯ อยูร่ะหวา่งการเจรจาและศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการต่าง ๆ ท่ีจะเขา้ลงทุนหลายโครงการ 
ดงันั้นจึงไม่สามารถก าหนดวงเงินของการลงทุนประเภทต่าง ๆ ได ้
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ทั้งน้ี แผนการใชเ้งินดงักล่าวขา้งตน้อาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ข้ึนอยู่กบัผลประกอบการ กระแสเงินสด แผนการด าเนิน
ธุรกิจ แผนการลงทุน จ านวนเงินท่ีไดรั้บหลงัจากการเพ่ิมทุน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการ
บริษทัเห็นสมควร โดยจะค านึงถึงประโยชน์ของบริษทัฯ และผูถื้อหุน้เป็นส าคญั 

3. ข้อมูลท่ีเกีย่วกบัผลกระทบท่ีอาจเกดิขึน้จากการเพิม่ทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน  

การเสนอขายหุ้นของบริษทัฯ ตามท่ีระบุไวข้า้งตน้จะมีผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ดงัน้ี  

3.1  ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 

(ก) ในกรณีท่ีเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ไดค้รบ
ทั้งจ านวน ก่อนมีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามใบส าคญัแสดงสิทธิ W2 

Price Dilution = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย −  ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย

 

 = 0.34 − 0.33 

0.34
 

 = ร้อยละ 2.95 

โดยท่ี 

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้บริษทัฯ ยอ้นหลงั 7 วนัท าการ
ติดต่อกนั ก่อนวนัประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ วนัท่ี 25 สิงหาคม 
2564 ซ่ึงอยูท่ี่ราคา 0.34 บาทต่อหุน้ 

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 
=  

 

 
= 

 

  
ซ่ึงอยูท่ี่ราคา 0.33 บาทต่อหุน้ 

 

   

   

(จ านวนหุ้นท่ีช าระแลว้ก่อนการเพิ่มทุน  x ราคาตลาดก่อนเสนอขาย) +  
(จ านวนหุ้นเพิ่มทุน RO x ราคาเสนอขาย RO) 

จ านวนหุ้นท่ีช าระแลว้ก่อนการเพิ่มทุน + จ านวนหุ้นเพิ่มทุน RO) 

(10,130,342,925 x 0.34) + (3,000,000,000 x 0.30) 

(10,130,342,925 + 3,000,000,000) 
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(ข) ในกรณีท่ีเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ไดค้รบทั้ง
จ านวนและมีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามใบส าคญัแสดงสิทธิ W2 ครบทั้งจ านวน 

Price Dilution =  
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย − ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
  

  

 =  0.34 − 0.36 

0.34
 

  
 =  ไม่มี Price Dilution เน่ืองจากราคาตลาดหลงัเสนอขายสูงกวา่ราคาตลาด   ก่อน

เสนอขาย 

โดยท่ี 

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้บริษทัฯ ยอ้นหลงั 7 วนัท าการติดต่อกนั 
ก่อนวนัประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ วนัท่ี 25 สิงหาคม 2564 ซ่ึงอยูท่ี่ราคา 
0.34 บาทต่อหุน้  

 
ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 

 
= 
 
 
 
= 

 

 
 
 
 
 
 
 
ซ่ึงอยูท่ี่ราคา 0.36 บาทต่อหุน้ 

3.2  ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) 

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจ านวนหุ้นท่ีผู ้ถือหุ้น 
แต่ละรายถืออยู ่(Rights Offering) ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นเดิมทุกรายใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนตามสิทธิท่ีมีอยูค่รบทั้งจ านวน จะ
ไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ (Control Dilution) และในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นเดิมทุกรายไม่ใชสิ้ทธิ
ซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนเลย บริษทัฯ จะด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ โดยการตดัหุ้นสามญัเพ่ิมทุนส่วนท่ีเหลือจากการ
เสนอขายท้ิงท าให้จ านวนหุ้นท่ีช าระแลว้ไม่เปล่ียนแปลง และไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ 
(Control Dilution) 

แต่ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นเลือกท่ีจะไม่ใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามสิทธิท่ีตนมีอยูเ่ลย และผูถื้อหุ้นอ่ืนใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนตามสิทธิท่ีมีอยู ่และ/หรือ จองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินกวา่สิทธิ (Oversubscription) จนมีการจองซ้ือหุน้สามญั
เพ่ิมทุนครบทั้งจ านวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผูถื้อหุน้บริษทัฯ (Control Dilution) ดงัน้ี 

(ก) ในกรณีท่ีเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)ไดค้รบ
ทั้งจ านวน ก่อนมีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามใบส าคญัแสดงสิทธิ W2 ผูถื้อหุ้นซ่ึงเลือกท่ีจะไม่ใชสิ้ทธิจองซ้ือ

(จ านวนหุ้นท่ีช าระแลว้ก่อนการเพิ่มทุน x ราคาตลาดก่อนเสนอขาย)  
+ (จ านวนหุน้เพิ่มทุน RO x ราคาเสนอขาย RO) 

+ (จ านวนหุน้รองรับการแปลงสภาพ UPA-W2 x ราคาใชสิ้ทธิแปลงสภาพ) 

(จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ก่อนการเพิ่มทุน + จ านวนหุน้เพิ่มทุน RO + 
จ านวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ UPA-W2) 

(10,130,342,925 x 0.34) +  
(3,000,000,000 x 0.30) + (2,026,068,585 x 0.50) 

(10,130,342,925 + 3,000,000,000 + 2,026,068,585) 
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หุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามสิทธิจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุน (Rights Offering) ท่ีตนมีอยูเ่ลย จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียง
ของผูถื้อหุน้บริษทัฯ (Control Dilution) ดงัน้ี 

 Control Dilution = 

 

  =   

  =  ร้อยละ 22.85 

(ข) ในกรณีท่ีเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)ไดค้รบ
ทั้งจ านวน และมีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามใบส าคญัแสดงสิทธิ W2 ครบทั้งจ านวน ผูถื้อหุ้นซ่ึงเลือกท่ีจะไม่
ใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามสิทธิท่ีตนมีอยู่เลย (ทั้งสิทธิจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนตาม Rights Offering และสิทธิใน
การซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ W2) จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผูถื้อ
หุน้บริษทัฯ (Control Dilution) ดงัน้ี 

Control Dilution = 

 
 

  =   

  =  ร้อยละ 33.16 

3.3  ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้น (Earning per Share Dilution)  

(ก) ในกรณีท่ีเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)ไดค้รบ
ทั้งจ านวน ก่อนมีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามใบส าคญัแสดงสิทธิ W2 

EPS Dilution =  
ก าไรต่อหุน้ก่อนเสนอขาย− ก าไรต่อหุน้หลงัเสนอขาย

ก าไรต่อหุน้ก่อนเสนอขาย
 

 =  

 = ร้อยละ 22.85 

 ทั้งน้ี หากปกติบริษทัฯ มีผลก าไรสุทธิ ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรจะลดลงตามสัดส่วน
การถือหุ้น อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากตามงบการเงินสอบทานส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 
2564 บริษทัฯ บนัทึกผลขาดทุนในระยะบญัชี 12 เดือนยอ้นหลงั นบัจากวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2564 ดงันั้น การค านวณผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร จึงค านวณจากผลขาดทุนสุทธิของ
บริษทัฯ  

 

จ านวนหุน้เพิ่มทุน RO  

(จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ก่อนการเพิ่มทุน + จ านวนหุน้เพ่ิมทุน RO) 

3,000,000,000 
(10,130,342,925 + 3,000,000,000) 

3,000,000,000 + 2,026,068,585 

(10,130,342,925 + 3,000,000,000 + 2,026,068,585) 

(จ านวนหุ้นเพิ่มทุน RO + จ านวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ UPA-W2 
) (จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ก่อนการเพิ่มทุน + จ านวนหุน้เพิ่มทุน RO + 

จ านวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ UPA-W2) 

(0.0058) – (0.0045) 

(0.0058) 
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 โดยส่วนแบ่งก าไรต่อหุน้ก่อนการเสนอขายค านวณจาก 

 = 

 = 

 = (0.0058) 

 โดยส่วนแบ่งก าไรต่อหุน้หลงัการเสนอขายค านวณจาก 

 = 

 = 

  = (0.0045) 

(ข) ในกรณีท่ีเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)ไดค้รบ
ทั้งจ านวน และมีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามใบส าคญัแสดงสิทธิ W2 ครบทั้งจ านวน 

EPS Dilution =  
ก าไรต่อหุน้ก่อนเสนอขาย− ก าไรต่อหุน้หลงัเสนอขาย

ก าไรต่อหุน้ก่อนเสนอขาย
 

 =  

 = ร้อยละ 33.16 

 ทั้งน้ี หากปกติบริษทัฯ มีผลก าไรสุทธิ ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรจะลดลงตามสัดส่วน
การถือหุ้น อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากตามงบการเงินสอบทานส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 
2564 บริษทัฯ บนัทึกผลขาดทุนในระยะบญัชี 12 เดือนยอ้นหลงั นบัจากวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2564 ดงันั้น การค านวณผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร จึงค านวณจากผลขาดทุนสุทธิของ
บริษทัฯ  

 โดยส่วนแบ่งก าไรต่อหุน้ก่อนการเสนอขายค านวณจาก 

 = 

 = 

 = (0.0058) 

 โดยส่วนแบ่งก าไรต่อหุน้หลงัการเสนอขายค านวณจาก 

 = 

  

(0.0058) – (0.0039) 

(0.0058) 

ก าไรสุทธิ 12 เดือนยอ้นหลงั 
จ านวนหุ้นท่ีช าระแลว้ก่อนการเพ่ิมทุน (58,885,146) 

10,130,342,925 

ก าไรสุทธิ 12 เดือนยอ้นหลงั 

(จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ก่อนการเพิ่มทุน + จ านวนหุน้เพิ่มทุน RO) 

(58,885,146)  

10,130,342,925 + 3,000,000,000  

(58,885,146)  
10,130,342,925 

ก าไรสุทธิ 12 เดือนยอ้นหลงั 

(จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ก่อนการเพิ่มทุน + จ านวนหุน้เพิ่มทุน RO  
+ จ านวนหุน้รองรับการแปลงสภาพ UPA-W2) 

ก าไรสุทธิ 12 เดือนยอ้นหลงั 
จ านวนหุ้นท่ีช าระแลว้ก่อนการเพิ่มทุน 
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 = 

  = (0.0039)  

3.4 ความคุ้มค่าท่ีผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกบัผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯ มีความจ าเป็นในการเพ่ิมทุนคร้ังน้ี เพ่ือน าเงินท่ีไดรั้บจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน ไปใชใ้นการด าเนินงาน
ตามท่ีมีการระบุในขอ้ 2. วตัถุประสงคใ์นการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและแผนการใชเ้งินของสารสนเทศฉบบัน้ี ซ่ึงจะช่วย
เสริมสร้างความแขง็แกร่งของกลุ่มบริษทัฯ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัฯ และผูถื้อหุน้ โดยการเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี เป็น
การเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ซ่ึงหากผูถื้อหุ้นจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือ
หุน้ของตนครบทั้งจ านวน จะไมก่่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุ้น ดงันั้น เม่ือเปรียบเทียบความคุม้ค่าของ
การใชเ้งินเพ่ิมทุนและผลกระทบต่อผูถื้อหุ้น บริษทัฯ จึงมีความเห็นว่าการเพ่ิมทุนในคร้ังน้ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูถื้อ
หุน้มากกวา่ 

3.5 ผลกระทบต่องบการเงินจากการออกหุ้นราคาต ่ากว่ามูลค่าท่ีตราไว้ 

การออกหุ้นราคาต ่ากว่ามูลค่าท่ีตราไว ้จะก่อให้เกิดผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯ ในส่วนของผูถื้อหุ้น คือ จะ
ก่อใหเ้กิดส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุน้ โดยการออกหุ้นเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี เสนอขายหุน้เพ่ิมทุนในราคา 0.30 บาทต่อหุน้ ซ่ึงเป็นการ
ออกหุน้ราคาต ่ากวา่มูลค่าท่ีตราไวท่ี้ 0.50 บาทต่อหุน้ จึงจะก่อใหเ้กิดส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุ้น จ านวน 0.20 บาทต่อหุน้ ซ่ึงส่วน
ต ่ากว่ามูลค่าหุ้นสูงสุดท่ีสามารถเกิดข้ึนไดจ้ากการออกหุ้นในคร้ังน้ี ในกรณีท่ีสามารถจ าหน่ายหุ้นเพ่ิมทุนไดท้ั้งหมด 
เท่ากบั (600.00) ลา้นบาท 

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ในเร่ืองต่างๆ ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 73/2558 
เร่ือง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพ่ือขออนุมัติการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์  

4.1 เหตุผลและความจ าเป็นในการเพิม่ทุน  

บริษทัฯ มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเพ่ิมทุนโดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม เพ่ือน าเงินท่ีไดรั้บจาก
การเพ่ิมทุนดังกล่าวมาใช้เป็นแหล่งเงินทุนให้กับบริษัทฯ เพื่อรองรับแผนการด าเนินธุรกิจ ดังท่ีระบุไว้ในข้อ 2. 
วตัถุประสงค์ในการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและแผนการใชเ้งินของสารสนเทศฉบบัน้ี ตลอดจนเป็นการเพ่ิมสภาพคล่อง
ทางการเงิน และใชเ้ป็นแหล่งเงินทุนและ/หรือเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือรองรับการด าเนินการ การขยายธุรกิจหลกัและธุรกิจท่ี
เก่ียวเน่ือง รวมถึงการต่อยอดธุรกิจในอนาคตของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย เพ่ือช่วยส่งเสริมให้บริษทัฯ มีศกัยภาพในการ
สร้างความมัน่คงและเสถียรภาพส าหรับการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยในระยะยาว 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นว่า เม่ือพิจารณาจากสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบนั ท่ีมีความไม่
แน่นอนสูง การเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในคร้ังน้ี เป็น
ทางเลือกหน่ึงท่ีจะท าให้บริษทัฯ สามารถไดรั้บกระแสเงินสดจากการระดมทุนเพื่อด าเนินการตามวตัถุประสงคข์า้งตน้ได้
โดยเร็วกวา่การระดมทุนในรูปแบบอ่ืน ตลอดจนไม่เป็นการเพ่ิมภาระหน้ีสินและหนา้ท่ีใหแ้ก่บริษทัฯ 

 

 

(58,885,146)  

10,130,342,925 + 3,000,000,000 + 2,026,068,585 
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4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินท่ีได้จากการเสนอขายหุ้น 

บริษทัฯ คาดว่าจะไดรั้บเงินจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) จ านวน 900.00 ลา้นบาท หากผูถื้อหุน้เดิมทุกรายใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ทั้งหมดเตม็จ านวน ภายใน
เดือนมกราคม 2565 

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิม่ทุน และความเพยีงพอของแหล่งเงินทุน 

บริษทัฯ มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งระดมทุนเพ่ิมเติมประมาณ 900.00 ลา้นบาท เพ่ือรองรับกบัแผนการด าเนินธุรกิจของบริษทั
ฯ โดยบริษทัฯ มีแผนจะขยายธุรกิจหลกัและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองของบริษทัฯ และการต่อยอดธุรกิจในอนาคตของบริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ย ซ่ึงสามารถสร้างผลตอบแทนท่ีเหมาะสม ส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีความตอ้งการเงินทุนหมุนเวียนท่ีเพ่ิมข้ึน โดย
เม่ือพิจารณาแนวทางต่าง ๆ ในการระดมทุนแลว้ คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นว่าการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อ
หุ้นเดิมเป็นวิธีการระดมทุนท่ีมีความเหมาะสม สมเหตุสมผล  และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทัฯ ในสถานการณ์
ปัจจุบนั รวมทั้งประโยชน์ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6. ประโยชน์ท่ีบริษทัฯ จะพึงไดรั้บจากการเพ่ิมทุนและการจดัสรรหุ้นเพ่ิม
ทุน ของแบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4) 

ทั้งน้ี การเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี จะท าให้บริษทัฯ สามารถระดมทุนไดจ้ านวนประมาณ 900.00 ลา้นบาท ซ่ึงจะท า
ให้บริษทัฯ มีเงินเพียงพอต่อแผนการด าเนินธุรกิจท่ีวางไว ้ดงัท่ีระบุไวใ้นขอ้ 2. วตัถุประสงคใ์นการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
และแผนการใชเ้งิน ของสารสนเทศฉบบัน้ี 

ในกรณีท่ีบริษทัฯ ไม่สามารถเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครบทั้ง
จ านวน หรือการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนในคร้ังน้ีไม่ประสบผลส าเร็จ บริษทัฯ อาจใชก้ระแสเงินสดจากการด าเนินธุรกิจของ
บริษทัฯ หรือพิจารณากูย้มืเงินจากสถาบนัการเงินในประเทศเพ่ือเขา้ลงทุนตามโครงการท่ีระบุไวข้า้งตน้  

4.4 ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
อนัเน่ืองมาจากการเพิม่ทุนและการด าเนินการตามแผนการใช้เงิน 

คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นวา่ การเพ่ิมทุนโดยการออกและเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) ในคร้ังน้ี จะช่วยส่งเสริมให้บริษทัฯ มีผลการด าเนินงานและฐานะการเงินท่ีแข็งแกร่งข้ึน โดยบริษทัฯ 
จะน าเงินท่ีไดรั้บจากการเพ่ิมทุนดงักล่าวไปใชใ้นการขยายธุรกิจหลกัของบริษทัฯ หรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง รวมถึงการต่อ
ยอดธุรกิจ เพ่ือให้บริษทัฯ มีศกัยภาพในการแข่งขนัท่ีมากข้ึน ทั้งน้ี การเพ่ิมทุนดงักล่าวจะส่งผลดีต่อการเติบโตและเพ่ิม
ความสามารถในการท าก าไรของบริษทัฯ ซ่ึงจะท าให้บริษทัฯ มีสถานภาพทางการเงินท่ีมัน่คง ซ่ึงจะก่อให้เกิดประโยชน์
ทั้งต่อบริษทัฯ และผูถื้อหุน้ 

4.5 ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้กบับริษัทฯ ในกรณีท่ีไม่สามารถเสนอขายหุ้นเพิม่ทุนได้ทั้งจ านวน 

หากบริษทัฯ ไม่สามารถเสนอขายหุ้นให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ไดค้รบทั้งจ านวน หรือ
การเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนในคร้ังน้ีไม่ประสบผลส าเร็จ บริษทัฯ อาจไม่สามารถเขา้ลงทุนในบางโครงการตามท่ีระบุไว้
ขา้งตน้ได ้หรือบริษทัฯ อาจใชก้ระแสเงินสดจากการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ หรือพิจารณากูย้มืเงินจากสถาบนัการเงินใน
ประเทศเพื่อเขา้ลงทุนตามโครงการท่ีระบุไวข้า้งตน้ 

5. ค ารับรองของกรรมการ 

 ในกรณีท่ีกรรมการของบริษทัฯ ไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจน
มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเพ่ิมทุน 
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โดยกระท าการหรือละเวน้การกระท าการใดอันเป็นการไม่ปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทัฯ 
บริษทัฯ สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได ้แต่หากบริษทัฯ ไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดงักล่าว 
ผูถื้อหุ้นซ่ึงถือหุ้นรวมกนัไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด จะแจง้ให้บริษทัฯ ด าเนินการเรียกร้องได ้
และหากบริษทัฯ ไม่ด าเนินการตามท่ีผูถื้อหุ้นแจง้ ผูถื้อหุน้นั้น ๆ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดงักล่าว
แทนบริษทัฯ ไดต้ามมาตรา 85 แห่งพ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดั นอกจากน้ี หากการกระท าการหรือละเวน้กระท าการใด
ของกรรมการ อนัเป็นการไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเพ่ิมทุนนั้น 
เป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทฯ อาจฟ้องเรียกให้กรรมการ
รับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดงักล่าวแก่บริษทัฯ ได ้หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกนัไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ จะแจง้ให้บริษทัฯ ด าเนินการดงักล่าวได ้ซ่ึงหากบริษทัฯ ไม่
ด าเนินการตามท่ีผูถื้อหุ้นแจง้ภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ ผูถื้อหุ้นสามารถใชสิ้ทธิฟ้องเรียกส่งคืนประโยชน์จาก
กรรมการนั้นแทนบริษทัฯ ไดต้ามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ี
มีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 
(นายกวิน เฉลิมโรจน์) 

ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6.                              

ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 13. ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการโดยใชเ้สียงขา้งมากตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการดงัต่อไปน้ี  

(1) ผูถ้ือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุ้นต่อเสียงหน่ึง 

(2) ให้ผูถ้ือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป  

(3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ี

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้ งนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดร้ับการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน

เกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้ งนั้นให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด  

ขอ้ 14. ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการในขณะนั้น ถ้า

จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ไดก้็ให้ออกโดยจ านวนใกลท้ี่สุดกบัส่วน 1 ใน 3 

 กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนเป็นบริษทันั้นให้ใช้วิธีจบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะ

ออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระ

นั้นอาจถูกเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้

ขอ้ 15. กรรมการมีสิทธิไดร้ับค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทน

ในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นจะอนุมัติ ซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็น

หลกัเกณฑ์ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได ้และนอกจากนั้นให้

ไดร้ับเบ้ียเลี้ยงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทั 

 ความในวรรคหน่ึงไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั ซ่ึงไดร้ับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอนัท่ีจะ

ไดร้ับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั 

ขอ้ 26. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัตั้งแต่วนัส้ินสุดของรอบปี

บญัชีของบริษทั 

 การประชุมผูถ้ือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแลว้ ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ือหุ้นเป็น

การประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นควร  

 ผูถ้ือหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายไดท้ั้งหมด จะเข้าช่ือ

กนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลใน

การที่ขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถ้ือหุ้น

ภายใน 45 วนันบัแต่วนัที่ไดร้ับหนงัสือจากผูถ้ือหุ้น 

 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคท่ี 3 ผูถ้ือหุ้นทั้งหลายซ่ึงเข้าช่ือกนัหรือผู ้

ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จ  านวนหุ้นตามท่ีบังคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 ว ันนับแต่วนัครบก าหนด
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ระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผูถ้ือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง

รับผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นที่เกิดจากการจดัให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ือหุ้นตามวรรคที่ 4 ครั้ งใด จ านวนผูถ้ือหุ้นซ่ึง

มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไวใ้นข้อ 29 ผูถ้ือหุ้นตามวรรคที่ 4 ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้

ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมในครั้ งนั้นให้แก่บริษทั 

ขอ้ 27. ในการเรียกประชุมผูถ้ือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนงัสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วนัเวลา ระเบียบวาระการประชุม 

และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดพอสมควร โดยระบุว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมติั หรือ

เพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถ้ือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 

7 วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 3 วนั  

ในการประชุมผู ้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องท่ีอันเป็นท่ีตั้ งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่ว

ราชอาณาจกัร  

ขอ้ 28. ในการประชุมผูถ้ือหุ้น ผูถ้ือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเขา้ประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได ้ 

 การมอบฉันทะจะต้องท าเป็นหนังสือ ลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะและท าตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัด

ก าหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดงัต่อไปน้ี 

(ก) จ านวนหุ้นซ่ึงผูม้อบฉันทะนั้นถืออยู่  

(ข) ช่ือผูร้ับมอบฉันทะ 

(ค) ครั้ งท่ีของการประชุมท่ีมอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมอบแก่ประธานกรรมการหรือ

บุคคลซ่ึงประธานกรรมการก าหนดไว ้ก่อนผูร้ับมอบฉันทะเขา้ประชุม  

ขอ้ 29. ในการประชุมผูถ้ือหุ้น ตอ้งมีผูถ้ือหุ้นและผูร้ับมอบฉันทะจากผูถ้ือหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้น

นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผูถ้ือหุ้นและผูร้ับมอบฉันทะจากผูถ้ือหุ้นมา

ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผูถ้ือหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่

จ  าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ือหุ้นครั้ งใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแลว้ถึง 1 ชัว่โมง จ านวนผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่

ครบองคป์ระชุมตามที่ก าหนดได ้หากว่าการประชุมผูถ้ือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผูถ้ือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป 

ถา้การประชุมผูถ้ือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดัประชุม

ไปยงัผูถ้ือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครั้ งหลงัน้ีไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม  

 ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระที่ก าหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเร่ืองที่ผูถ้ือหุ้น

ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองท่ียงั

พิจารณาไม่เสร็จ และจ าเป็นตอ้งเลื่อนการพิจารณา ให้ท่ีประชุมก าหนดสถานที่ วนั และเวลาที่จะประชุม 
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 ครั้ งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผูถ้ือหุ้น

ไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนการประชุม ทั้งน้ี ให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวนัก่อนวนั

ประชุมดว้ย  

 ในการประชุมผูถ้ือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถา้ไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิ

ไดม้าเขา้ประชุม ถา้มีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้รองประธานกรรมการไม่มีหรือมีแต่

ไม่อาจปฏิบติัหน้าท่ีได ้ก็ให้ท่ีประชุมเลือกตั้งผูถ้ือหุ้นคนหน่ึงซ่ึงไดเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นประธาน 

ขอ้ 30. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง และมติของท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นนั้นให้ประกอบดว้ยคะแนนเสียง

ดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง

เท่ากนัให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด  

(2) ในกรณีดังต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้น ซ่ึงมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมด หรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บุคคลอื่น  

(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอื่นหรือบริษทั เอกชนมาเป็นของบริษทั  

(ค) การท าแก้ไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญ การ

มอบหมายให้บุคคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอื่นโดยมีวตัถุประสงค์

จะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบั 

(จ) การเพิ่ม หรือการลดทุนของบริษทั หรือการออกหุ้นกู ้ 

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษทั  

(ช) การออกหุ้นใหม่เพื่อช าระแก่เจา้หน้ีของบริษทัตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน 

ขอ้ 31. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท า มีดงัน้ี  

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการด าเนินการของบริษทัในรอบปีที่ผ่านมา 

(2) พิจารณาและอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนของรอบปีบญัชีที่ผ่านมา  

(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี จดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนส ารอง และการจ่ายเงินปันผล  

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและก าหนดค่าตอบแทน 

(5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน 

(6) กิจการอื่นๆ  
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ขอ้ 32. ในกรณีที่บริษทัหรือบริษทัย่อยตกลงเขา้ท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัหรือรายการเกี่ยวกบัการไดม้า หรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรพัย์

ของบริษทั หรือบริษทัย่อยตามความหมายที่ก าหนดตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยที่ใช้บังคบักบัการท า

รายการที่เกี่ยวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียน หรือการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทัจดทะเบียน แลว้แต่กรณี 

ให้บริษทัปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามท่ีประกาศดงักล่าวก าหนดไวใ้นเร่ืองนั้นๆ ดว้ย 

ขอ้ 44. คณะกรรมการตอ้งจัดให้มีการท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบัญชีของบริษทัเสนอต่อที่ประชุมผู ้

ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนน้ี คณะกรรมการต้องจัดให้ผูส้อบ

บญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุ้น 

ขอ้ 45. คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีให้ผูถ้ือหุ้น พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสามญัประจ าปี  

(1) ส าเนางบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนที่ผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พร้อมกบัรายงานการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบ

บญัชี  

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการและเอกสารแสดงประกอบรายงานดงักล่าว 

ขอ้ 46. ผูส้อบบญัชีมีหน้าท่ีเข้าร่วมประชุมในการประชุมผูถ้ือหุ้นของบริษทัทุกครั้ งท่ีมีการพิจารณางบดุลและ บญัชีก าไรขาดทุน 

และปัญหาเกี่ยวกบับญัชีของบริษทัเพื่อช้ีแจง้การตรวจสอบบัญชีต่อผูถ้ือหุ้น ให้บริษทัจดัส่งรายงานและเอกสารของบริษทั

ที่ผูถ้ือหุ้นจะพึงไดร้ับในการประชุมผูถ้ือหุ้นครั้ งนั้นแก่ผูส้อบบญัชีดว้ย ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจา้ง 

หรือผูด้  ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษทั 

ให้ผูส้อบบญัชีมีอ านาจเข้าตรวจสอบสมุด บญัชี และหลกัฐานอื่นใดเกี่ยวกบัรายได ้รายจ่าย ตลอดจนทรัพยสิ์นและหน้ีสิน

ของบริษทัไดใ้นเวลาท าการของบริษทั และให้มีสิทธิที่จะเรียกให้กรรมการ พนกังาน และลูกจ้างของบริษทัให้ข้อความ

และค าช้ีแจงอย่างใดๆ ตามท่ีจะเป็นส าหนบัการปฏิบติัหน้าท่ีของผูส้อบบญัชี ผูส้อบบญัชีตอ้งท ารายงานว่าดว้ยงบดุลและ

บญัชีเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุ้นสามัญประจ าปี และตอ้งแถลงในรายงานเช่นว่านั้นด้วยว่างบดุลได้จัดท าข้ึนโดยถูกต้อง

และแสดงถึงกิจการที่แทจ้ริงและถูกตอ้งของบริษทัหรือไม่ 
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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 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย  8. 

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

วนัที่......................เดือน......................พ.ศ.......................  
                                                                                                                       Date                      Month                    Year 
(1)  ขา้พเจา้.............................................................หมายเลขบตัรประชาชน/หนงัสือเดินทาง.............................. ........................... 

 I/We,                                                                 Identification Card/Passport numbe r 

 สัญชาติ........................บา้นเลขที่........................ถนน.............................................ต าบล/แขวง............................................... 

 Nationality                  Residing at No.               Road                                             Sub district 

 อ าเภอ/เขต..................................................จงัหวดั........................................................รหัสไปรษณีย.์..................................... 

 District                                                       Province                                              Postal Code 

(2)  เป็นผูถ้ือหุ้นของ 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 

                      

                                                    

                            d          y 

                     ประสงคจ์ะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสส์ าหรบัการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้น ครั้ งท่ี 1/2564  
                     I would like to participate the E-EGM for the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021 
 f 
                                                            เขา้ร่วมประชุมดว้ยตวัเอง 
                                  Self-Attending 
                                  มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………….................. ไดเ้ขา้ร่วมประชุมดงักล่าวขา้งต้น 
                                  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 ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7. วิธีการเขา้ร่วมประชุม ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 
                      Please submit the required document enclosure 7. by 29 October 2021  
         (5)   เม่ือไดร้ับการยืนยนัตวัตน บริษทัฯ จะจดัส่งลิงคก์ารเขา้ร่วมประชุมและวิธีการเขา้ร่วมประชุมไปยงัอีเมลที่ท่านไดร้ะบุ               
                 Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email 
       (6)   ในวนัประชุมผูถ้ือหุ้นจะตอ้งเตรียม เลขบัญชีผูถ้ือหุ้น และเลขบตัรประชาชนไว ้ส าหรับการเขา้ร่วมประชุม 
                     Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.  

 
 

 ลงช่ือ/Signed.........................................................ผูถ้ือหุ้น/Shareholder 
                   (..........................................................) 
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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. 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

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

 
 

 
เลขทะเบียนผูถ้ือหุ้น                                                         เขียนท่ี                                  
Shareholder registration number Written at               
 วนัท่ี เดือน    พ.ศ.   
  Date             Month                    Year 
 
 
(1) ขา้พเจา้   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                                                     อายุ             ปี อยู่บา้นเลขท่ี           

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

หรือ/Or 
 ช่ือ                                                     อายุ             ปี อยู่บา้นเลขท่ี           

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

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

 นายติรวฒัน์  สุจริตกุล  Mr. Tirawat  Sucharitakul  หรือ/Or 
 นายถาวร พรพนัสศรี Mr. Thaworn Pornpanussri 
(รายละเอียดประวติักรรมการปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9. ของหนังสือเชิญประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้น 
คร้ังที 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.) 

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

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

 

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

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

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

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

 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ซ่ึงประชุมเมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2564 
Agenda item no. 1 To consider and certify the minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders held on 23 April 2021 

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

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ คร้ังท่ี 2 ซ่ึงจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 

Agenda item no. 2 To consider and approve the issuance and offering of the warrant representing the right to purchase the newly issued 
ordinary shares of the Company No. 2 which will be allocated to the existing shareholders proportionate to their 
respective shareholdings 
 ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  
 ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติ การเพิ่ม ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจ านวน 2,513,034,292.50 บาท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 
5,065,171,462.50 บาท เป็นจ านวน 7,578,205,755.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 5,026,068,585 หุ้น ซ่ึงแบ่ง
ออกเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จ านวน 3,000,000,000 หุ้น และหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ W2 จ านวน 2,026,068,585 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และ
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  

Agenda item no. 3 To consider and approve the increase in the Company’s registered capital of Baht 2,513,034,292.50, from the existing 
registered capital of Baht 5,065,171,462.50 to the new registered capital of Baht 7,578,205,755.00 by issuing newly 
issued ordinary shares in the total number of 5,026,068,585 shares divided into: 3,000,000,000 shares to existing 
shareholders proportionate to their shareholdings, and 2,026,068,585 newly issued ordinary shares to accommodate 
exercise of Warrant W2, with the par value of Baht 0.50 per share and the amendment of Clause 4 of the 
Memorandum of Association of the Company in order to be in accordance with the increase in the registered capital of 
the Company 
 ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  
 ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
Agenda item no. 4 To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares of the Company 

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

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อให้
สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 

Agenda item no. 5 To consider and approve the amendment of the Company’s objectives and Clause 3 of the Memorandum of Association of the 
Company in order to be in accordance with the amendment of the Company’s objective 
 ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  
 ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
Agenda item no. 6 To consider and approve the amendment of the Company’s objectives of utilizing proceeds 
  ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 
วาระท่ี 7 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
Agenda item no. 7 Any Other matter (if any) 

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

(5)  การลงคะแนนเสียงของผูร้ับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุ้น 

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

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผูร้ับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

 
 



                                                                                                    บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ  ากดั (มหาชน) 

 68 

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

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

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

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

หมายเหตุ/Remarks 
1.  ผูถ้ือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูร้ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้

ผูร้ับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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. 

2.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้้างตน้  ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 

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

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

 
ในการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 ในวนัศุกร์ท่ี 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00  น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปใน
วนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021 on 5 November 2021 on 10.00 am. via electronic means or such other date, time and 
place as the meeting may be held. 
 

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

 วาระท่ี   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

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

 วาระท่ี   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

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

 วาระท่ี   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

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

 วาระท่ี   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

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



                                                                                                    บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ  ากดั (มหาชน) 

 70 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

Proxy Form C. 
(ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ

ดูแลหุ้นให้เท่านั้น) 
 (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                                                         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 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้ับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั      
As the custodian of  

 ซ่ึงเป็นผูถ้ือหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
 who is 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 

  

(2) 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                                                       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                                   

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 
(รายละเอียดประวติักรรมการปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9. ของหนังสือเชิญประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้น 
คร้ังท่ี 1/2564) (Details of directors of the Company are specified in Enclosure 9 of the Notice of the 
Extraoridnary General Meeting of Shareholders No. 1/2021.) 

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

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

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

 (3) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
I/We grant my/our proxy to attend this meeting and cast votes as follows: 
 มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 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          และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้    เสียง 
        ordinary share               shares      and have the rights to vote equal to                    votes  
  หุ้นบุริมสิทธิ                หุ้น          และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้    เสียง 
        preference share shares      and have the rights to vote equal to                                            votes 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด เสียง 
 Total voting right Votes 

 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ีดงัน้ี 

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

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ซ่ึงประชุมเมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2564 
Agenda item no. 1 To consider and certify the minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders held on 23 April 2021 

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

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ คร้ังท่ี 2 ซ่ึงจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 

Agenda item no. 2 To consider and approve the issuance and offering of the warrant representing the right to purchase the newly issued 
ordinary shares of the Company No. 2 which will be allocated to the existing shareholders proportionate to their 
respective shareholdings 
 ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  
 ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain                        Votes 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติ การเพิ่ม ทุนจดทะเบียนของบริษั ทฯ อีกจ านวน 2,513,034,292.50 บาท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 
5,065,171,462.50 บาท เป็นจ านวน 7,578,205,755.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 5,026,068,585 หุ้น ซ่ึงแบ่ง
ออกเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จ านวน 3,000,000,000 หุ้น และหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ W2 จ านวน 2,026,068,585 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และ
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

Agenda item no. 3 To consider and approve the increase in the Company’s registered capital of Baht 2,513,034,292.50, from the existing 
registered capital of Baht 5,065,171,462.50 to the new registered capital of Baht 7,578,205,755.00 by issuing newly 
issued ordinary shares in the total number of 5,026,068,585 shares divided into: 3,000,000,000 shares to existing 
shareholders proportionate to their shareholdings, and 2,026,068,585 newly issued ordinary shares to accommodate 
exercise of Warrant W2), with the par value of Baht 0.50 per share and the amendment of Clause 4 of the 
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Memorandum of Association of the Company in order to be in accordance with the increase in the registered capital of 
the Company 

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

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
Agenda item no. 4 To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares of the Company 
  ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อให้
สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 

Agenda item no. 5 To consider and approve the amendment of the Company’s objectives and Clause 3 of the Memorandum of Association of the 
Company in order to be in accordance with the amendment of the Company’s objective 

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

 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
Agenda item no. 6 To consider and approve the amendment of the Company’s objectives of utilizing proceeds 
  ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 
วาระท่ี 7 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
Agenda item no. 7 Any Other matter (if any) 
  ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุ้น 
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made 
on my/our behalf as the Company’s shareholders. 
 

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

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

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

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

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

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

(...…………………...…………………….) 
หมายเหตุ/Remarks 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ี ใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถ้ือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
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. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนังสือมอบฉันทะ 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) หนังสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดร้ับอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

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

ผูร้ับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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. 

4. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้้างต้น  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  

 
ในการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 ในวนัศุกร์ท่ี 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00  น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปใน
วนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
At the Extraordinary 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. 
 

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

 วาระท่ี   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

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

 วาระท่ี   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

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

 วาระท่ี   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

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

 วาระท่ี   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

 ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
เห็นดว้ย           เสียง  ไม่เห็นดว้ย                      เสียง    งดออกเสียง                เสียง 
 Approve         Votes  Disapprove               Votes          Abstain                             Votes 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 10. 

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม: ท่านที่ 1 (นายติรวัฒน์  สุจริตกุล) 

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

คุณวุฒิทางการศึกษา 

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

ประวัตกิารอบรม 

 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 

ประวัตกิารท างาน 

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

ตรวจสอบ 
บริษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั(มหาชน) 

2547 - ปัจจุบนั  ที่ปรึกษา กองราชเลขานุการในพระองค ์
  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 ากองราชเลขานุการในพระองค ์  
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2518 - 2528 ผูบ้ริหาร ส านกังานขา้หลวงใหญ่ผูล้ี้ภยั องคก์ารสหประชาชาติแห่งกรุงเจนิ

วา   

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  ทวีติยาภรณ์ชา้งเผอืก, กาชาดสมนาคุณ ชั้น 1 

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม -ไม่มี- 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  -ไม่มี- 

 

 



                                                                                                    บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ  ากดั (มหาชน) 

 76 

 

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม: ท่านที่ 2 (นายถาวร พรพนัสศรี ) 

ช่ือ   นายถาวร พรพนสัศรี         
อายุ    52 ปี  
สัญชาติ  ไทย   
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 9/100 ซอยรามอินทรา 40 แยก 35 แขวงนวลจนัทร์ เขตบึงกุ่ม   

  จงัหวดักรุงเทพฯ 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ประวัตกิารอบรม 

 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 

ประวัตกิารท างาน 

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

วุฒิบัตร ผูต้รวจสอบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย หมายเลข 5454 

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม  -ไม่มี- 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  -ไม่มี- 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 11. 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

ส าหรับการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้น ครั้ งท่ี 1/2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
ของบริษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 

เน่ืองด้วย บริษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ตระหนักถึงความส าคญัของขอ้มูลส่วน
บุคคลของผูถ้ือหุ้น และ/หรือผูร้ับมอบฉันทะ บริษทัฯ ในฐานะผูค้วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญติัคุม้ครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปน้ีให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพ.ร.บ. 
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลน้ี จะครอบคลุมถึงวิธีเก็บรวบรวม ใช้งาน เปิดเผยและ 
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลท่ีสามารถระบุยืนยนัตัวตนของผูถ้ือหุ้นและ/หรือผูร้ับมอบฉันทะได้ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อม 
โปรดสละเวลาเพื่อศึกษาขอ้มูลและสิทธิต่าง ๆ เพื่อให้เขา้ใจอย่างชดัเจน   

1. แหล่งที่มา และข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม  

บริษทัฯ จะรับและเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลโดยตรงจากผูถ้ือหุ้นและ/หรือผูร้ับมอบฉันทะ และจากบริษทั ศูนยร์ับ
ฝาก หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด (TSD) ซ่ึงได้รับมอบหมายจากบริษทัฯ ให้ท าหน้าที่นายทะเบียนหุ้นของบริษทัฯ 
โดยขอ้มูลส่วนบุคคลประกอบดว้ย  

1.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่ไป เช่น ช่ือ นามสกุล หมายเลขบตัรประชาชน วนัเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ เลขทะเบียนผูถ้ือ
หุ้น จ านวนหุ้น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวีดีโอภายในงาน รวมทั้งข้อมูลสุขภาพ ประวติัการ
เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพื่อประโยชน์ดา้นการสาธารณสุขและการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นตน้ 

1.2 ขอ้มูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศพัท์ อีเมล ์เป็นตน้  

2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ 

บริษทัฯ เก็บรวบรวม ใชง้าน และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี  

2.1 เรียกจัดให้มี และด าเนินการประชุมผู ้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึง  
กฎหมาย ประกาศ และหลกัเกณฑ์ที่หน่วยงานราชการก าหนดเกี่ยวกับการจดัประชุม รวมถึง การยืนยนัตวัตน
ของผูถ้ือหุ้น หลกัฐานในการเขา้ร่วมประชุมของผูถ้ือหุ้นและ/หรือผูร้ับมอบฉันทะ การจดัท ารายงานการประชุม 
และการจัดส่งเล่มรายงานประจ าปี รวมถึงเพื่อการใด ๆ ที่จ  าเป็นและเกี่ยวข้องอนัเป็นประโยชน์อนัชอบธรรม
ของบริษทัฯ และบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ผูถ้ือหุ้นสามารถคาดหมายไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 

2.2 เพื่อใช้ส าหรับคดักรองผู ้มีความเส่ียงในการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อ
ประโยชน์ด้านการสาธารณสุขและป้องกันโรคติดต่ออันตราย ตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการจัด
ประชุมตามที่หน่วยงานราชการก าหนด  

2.3 อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบักรณีขอ้ 2.1 และ 2.2 ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัด
เพียง ที่ปรึกษาในการจดัประชุม หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้งกบัการสาธารณสุขและป้องกนัโรคติดต่อ 
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3. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามที่ก าหนดไวใ้นพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซ่ึงรวมถึงสิทธิในการถอนความ
ยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนหรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซ่ึงข้อมูลส่วน
บุคคลที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยงับุคคลอื่นตามที่กฎหมายก าหนด สิทธิใน
การคดัค้านการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกบัตน สิทธิในการขอให้ลบหรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคล
หรือท าให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจา้ของขอ้มูลได ้สิทธิในการขอระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล สิทธิ
ในการขอให้ด าเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเขา้ใจผิด และสิทธิ
ร้องเรียนในกรณีที่ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลหรือผูป้ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล ทั้งน้ี เป็นไปตามท่ีกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งก าหนด 

4. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล  

บริษทัฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 1. ตลอดระยะเวลาตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้องก าหนดและ/หรือ ตามความ
จ าเป็น เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคต์ามข้อ 2. ซ่ึงเม่ือพน้ระยะเวลาดังกล่าวบริษทัจะท าลาย หรือท าให้ขอ้มูลนั้นไม่สามารถ
ระบุตวับุคคลได ้

5. การติดต่อบริษัทฯ เพื่อใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  

สามารถติดต่อ คุณกฤตนนัท์ สังขท์อง เลขานุการบริษทั ไดท้ี่ บริษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 1 
อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้นท่ี 11 ห้องเลขที่ 1103 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์ 02-6777151-2 ต่อ 211  อีเมล Krittanant.s@unitedpowerofasia.com 
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