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ที ่  UPA-AGM-1/60  

 

                      วันที่ 7 เมษายน 2560 

 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560    

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.     ส าเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ประชุมเม่ือวันที่ 2 ธันวาคม 2559 

2.     ส าเนางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลา  

บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (CD-ROM) 

  3.     รายงานประจ าปี 2559 ของบริษัท (CD-ROM)  

  4.      รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกต้ังเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออก 

 ตามวาระ 

5.     ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 

  6.     เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 

  7.     หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  แบบ ข. และแบบ ค.  

  8.     ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม 

  9.     แผนที่สถานที่จัดประชุม 

         ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 25 60 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 
เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น.)  ณ ห้องอินฟินิต้ี ช้ัน 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนน
พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

วาระที่  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2559 ประชุมเม่ือวันที่ 2 ธันวาคม 2559 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  บริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ประชุมเม่ือ 
วันที่ 2 ธันวาคม 2559 และได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายก าหนดเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม  
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่า  รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/255 9  
ประชุมเม่ือวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

หมายเหตุ มติวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก 

         เสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 2     พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี ของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 

วัตถุประสงค์และเหตุผล    คณะกรรมการได้สรุปผลการด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของ
บริษัทท่ีเกิดข้ึนในรอบปี 2559 ไว้ในรายงานประจ าปี 2559 แล้ว รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 

  ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานและการ
เปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2559 รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 
ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดท างบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ
บริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และได้จัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท า
การตรวจสอบ รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทเรียบร้อยแล้ว  

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ
ข้อบังคับบริษัทซึ่งก าหนดให้บริษัทจะต้องจัดท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี
เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี  จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดง
ฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 4         พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2559 เป็นทุนส ารองตาม   
          กฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี  2559 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนจ านวน  54,667,102  จากการ
ด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยประจ าปี 2559 ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทนั้น ห้ามไม่ให้บริษัทจ่ายปันผลหากบริษัทมีผล
ประกอบการขาดทุน และให้บริษัทจัดสรรทุนส ารองจากเงินก าไรเท่านั้น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่
กฎหมายและข้อบังคับบริษัทก าหนด จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินก าไรเป็นทุน
ส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี  2559 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินก าไร
เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี  2559 
เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทก าหนด 

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2560 การ
เพิ่มเติมกรรมการ และการแต่ต้ังกรรมการใหม่ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งก าหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกรรมการจ านวน
หนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมดจะต้องออกจากต าแหน่งเป็นอัตรา โดยในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจ าปี 2560 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระมีจ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 

1. นายติรวัฒน์  สุจริตกุล ประธานคณะกรรมการ / กรรมการอิสระ 
2. นายกวิน  เฉลิมโรจน์ กรรมการ 
3. นายสมพรต  สาระโกเศศ กรรมการ 

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบุติของกรรมการทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณาแต่งต้ังให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้เสนอเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเพื่อ
เป็นการเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจ านวนกรรมการจาก 7 ท่านเป็น 9 ท่าน โดยเสนอให้เลือกต้ังบุคคลดังต่อไปนี้เข้า
ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

1. นายสุรศักดิ์  องอาจถาวร  กรรมการ 
2. นายธนพล  คล่องประมง  กรรมการ 

 ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 5 ท่านดังกล่าวซึ่งได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกต้ังเป็นกรรมการ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจน
ประกาศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกต้ังเป็นกรรมการมีรายละเอียดปรากฏ
ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 4  

 ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2560    เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง และเพิ่มจ านวนกรรมการจาก 7 ท่าน เป็น 9 ท่าน โดยการเลือกแต่งต้ังกรรมการเพิ่มเติม
จ านวน 2 ท่าน โดยรายช่ือบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เพื่อเลือกต้ังเป็นกรรมการและแต่งต้ังเป็นกรรมการ
ใหม่มีดังนี้ 

1. นายติรวัฒน์  สุจริตกุล   ประธานคณะกรรมการ / กรรมการอิสระ 
2. นายกวิน  เฉลิมโรจน์ กรรมการ 
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3. นายสมพรต  สาระโกเศศ กรรมการ 
4. นายสุรศักดิ์  องอาจถาวร   กรรมการ 

5.นายธนพล  คล่องประมง กรรมการ 

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 ก าหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของ
เงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ท่ี 

ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์ และจะก าหนดเป็นคราว ๆ
ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและ
สวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 โดยพิจารณาจากขนาด
ธุรกิจ และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยจากการพิจารณาคณะกรรมการเห็นสมควร
เสนอให้ท่ีประชุมอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

1.  เบีย้ประชุมคณะกรรมการ 

ประธานกรรมการ   20,000 บาท/ครั้ง 

กรรมการ   15,000 บาท/ครั้ง 

2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ   20,000 บาท/ครั้ง 

 กรรมการตรวจสอบ    15,000 บาท/ครั้ง 

3. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 20,000 บาท/ครั้ง 

 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  15,000 บาท/ครั้ง 

4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  20,000 บาท/ครั้ง 

 กรรมการบริหารความเสี่ยง   15,000 บาท/ครั้ง 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 ดังรายละเอียดข้างต้น 

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงท้ังหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับรอบปีบัญชี ส้ินสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทท่ีก าหนดให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งต้ังผู้สอบ
บัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกรอบปีบัญชี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอ 
ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีจากบริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 
เป็นผู้สอบบัญชีส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2560 โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง
ได้แก่ นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 หรือ นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 4298 หรือ นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 เป็นผู้ท าการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 

และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียด 
ดังนี้  

รายละเอียดค่าตอบแทน ปี 2560 
ค่าสอบบัญชีส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  1,350,000 บาท 
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1  370,000 บาท 
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 2   370,000 บาท 
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 3 370,000 บาท 

รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี  2,460,000 บาท 

 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งต้ัง
ผู้สอบบัญชีจาก บริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด ได้แก่ นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล 
หรือ นายไพบูล ตันกูล หรือ นายพิสิฐ ทางธนกุล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และก าหนดค่าสอบบัญชี ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2560 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,460,000  บาท 

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  
 

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

หมายเหตุ ในการเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่ก าหนดในหนังสือเชิญประชุม จะต้องมีคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดสนับสนุน เพื่อบรรจุให้ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) โปรดเข้าร่วมประชุม
ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันจักขอบคุณยิ่ง  โดยโปรดตรวจสอบรายการเอกสารหรือหลักฐานที่
ต้องน ามาเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6 เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของท่านผู้ถือ
หุ้น 
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หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งต้ังบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุม กรุณา
กรอกและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้  (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 7) และส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากร
แสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อยดังกล่าวต่อประธานในที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถ

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและข้อมูลตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 8 เป็นผู้รับมอบฉันทะ
ของท่านในการประชุมได้  

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ 
สถานที่ประชุม ต้ังแตเ่วลา 08.30 น. จนถึงเวลา 10.00 น.  

 

 

 ขอแสดงความนับถือ  

 

 

  

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

 ( นายกวนิ  เฉลิมโรจน์ )  
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ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2559 

บริษัท ยูไนเต็ด พาวเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) 

ณ ห้องบอลรูม ช้ัน 3 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหานคร 

วันที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. 

 

องค์ประชุม ณ เวลา 10.00 นาฬิกา มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จ านวน 32 ราย และโดยการมอบฉันทะ จ านวน  
19 ราย รวมทั้งสิ้น 51 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้นทั้งสิ้น 2,636,532,618 หุ้น จากจ านวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์  
ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ที่ออกและเรียกช าระแล้ว 6,670,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 39.5282 ของ
จ านวนหุ้นทั้งหมดที่จ าหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม  
 
คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายติรวัฒน์ สุจริตกุล ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ 
2. นายชุมพร พลรักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายสุพัฒนกิจ นาคเสวต กรรมการตรวจสอบ 
4. นายอุปกิต ปาจรียางกูร กรรมการ 
5. ดร.สมพรต สาระโกเศศ กรรมการ 
6. นายกวิน เฉลิมโรจน์ กรรมการ 
 
คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายวันชัย อ่ าพึ่งอาตม์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2. นายสิทธิชัย กฤชวิวรรธน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน 
 
ที่ปรึกษา 
1. นางสาว เยาวโรจน์ กลิ่นบุญ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ส านักงานกฎหมาย แคปปิตอล จ ากัด 
2. นายพัชร เนตรสุวรรณ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากัด 
3. นายวิกรม ลีนะบรรจง ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ ากัด 
4. นายสมบูรณ์ กิติญาณทรัพย์ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท นอร์ตัน โรส ฟุลไบรท์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
เร่ิมการประชุม 
นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ ท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการประชุม (“ผู้ด าเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้น
และผู้เข้าร่วมประชุมที่มาเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 และได้ช้ีแจงให้ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นของ
บริษัทฯว่า ขณะนี้บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนจ านวน 3,475,000,000 บาท ทุนช าระแล้ว 3,335,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญจด
ทะเบียนช าระแล้วจ านวน  6,670,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท โดยบุคคลที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในการ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559  จะเป็นบุคคลผู้ที่มีช่ือปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันรวบรวมรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มี 
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สิทธิเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือ ครั้งที่ 1/2559 ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) คือ วันที่ 9 กันยายน 2559 

ก่อนด าเนินการประชุม ผู้ด าเนินการประชุม ได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการนับและลงคะแนนเสียง  

โดยภายหลังจากแจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้กล่าว
เปิดการประชุม และผู้ด าเนินการประชุมได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 

ผู้ด าเนินการประชุมได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 
ประชุมเม่ือวันที่ 29 เมษายน 2559 และได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลักทรัพย์”) และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายก าหนดเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 
1 ของหนังสือเชิญประชุม (รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559) 

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ได้มีการ
บันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงขอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ซึ่งจัดประชุมเม่ือวันที่ 29 เมษายน 

2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 
 

มีผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 2,651,948,119 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0.00 00.00 
งดออกเสียง 500,000 - 
บัตรเสีย 0.00 0.00 
รวม (60 ราย) 2,651,948,119 100.00 
 
หมายเหต ุ   1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง  

มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 9 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระ 

นี้ทั้งสิ้น จ านวน 60 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 2,652,448,119 หุ้น  
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วาระที่ 2 พิจารณาให้การรับรองหรือให้สัตยาบันในการลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า ระหว่างบริษัท เมียนมาร์ ยู
พีเอ จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับการไฟฟ้าแห่งสหภาพเมียนมาร์  เพื่อด าเนินการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าและจัดจ าหน่ายไฟฟ้า 

นายพรอินทร์ แม้นมาลัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จ ากัด  ช้ีแจงต่อที่ประชุมถึงความ
เป็นมาเป็นไปของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและลักษณะของโครงการนี้ว่า เริ่มมาต้ังแต่ปี 2013 บริษัท อันดามัน เพาเวอร์ แอนด์ 
ยูทิลิตี้ จ ากัด (“APU”) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง (“MOU”) กับการไฟฟ้าแห่งสหภาพเมียนมาร์ (“MEPE”) เพื่อศึกษา

โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแก๊ส ซึ่งมีขนาด 500 เมกกะวัตต์ ที่เมืองกันบก ห่างออกจากตัวเมืองทวาย 
ประมาณ 90 กิโลเมตร ต่อมาในปี 2014 ได้ท าสัญญากับ MEPE อีกครั้งเพื่อจ่ายไฟฟ้าช่ัวคราวให้กับเมืองทวายโดยปัจจุบันมี
ก าลังผลิตอยู่ที่ 68 เมกะวัตต์ และในปี 2015 ก็ได้ต้ังบริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จ ากัด (“MUPA”) ขึ้นและเซ็นสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้า (“PPA”) ขนาด 200 เมกะวัตต์ กับ MEPE โดยเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแก๊สเทอร์ไบน์ (IPP) เหมือนที่ท ากันในประเทศ
ไทย โดยความคืบหน้าของโครงการขณะนี้คืออยู่ในระหว่างการด าเนินการการศึกษา หาวิศวกร และ ขอใบอนุญาตจาก
รัฐบาลเมียนมาร์อยู่ ลักษณะของโรงไฟฟ้าคือจะอยู่บนเกาะไม่ติดกับแผ่นดินใหญ่ แต่จะมีสายส่งเช่ือมต่อแก๊สเข้ามา โดย
ที่ดินที่ใช้เป็นที่ดินของ MEPEให้เช่า โดย MEPEเป็นผู้รับผิดชอบสายส่งที่เช่ือมต่อมาถึงเมืองทวายเอง  

ต่อมา ผู้ด าเนินการประชุมได้ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า การลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพื่อด าเนินก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าและจัดจ าหน่ายไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าว เป็นการเข้าท ารายการได้มาซึ่ง สินทรัพย์ของบริษัท 
ประเภทท่ี 4 ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้า
ข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 โดยรายการมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับ  ร้อยละ 337.92 ของมูลค่า
สินทรัพย์มีตัวตนสุทธิ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าท ารายการต่อตลาดหลักทรัพย์แต่งต้ังที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อการท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าท า
รายการ และจะต้องได้รับการอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการเข้าท ารายการดังกล่าวและจะต้องมีการยื่นค าขอให้
พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่กับตลาดหลักทรัพย์ฯ (Relisting) โดยในการยื่นค าขอให้พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่นั้น บริษัทฯ
อยู่ในระหว่างการด าเนินการเพื่อให้บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก าหนดตลาดหลักทรัพย์ฯที่เกี่ยวข้อง ควบคู่กันไป
กับการด าเนินการให้เงื่อนไขของการมีผลบังคับสัญญาเป็นผลส าเร็จ 

ทั้งนี้ ตามที่บริษัทฯ ได้ประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งส านักงาน ก.ล.ต. และได้แจ้งใน
สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ว่า บริษัทฯจะยื่นค าขอให้พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่
ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีที่มีความพร้อม ซึ่งคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้า แต่จะไม่ช้ากว่าที่เงื่อนไขของการมีผลบังคับของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าทุกข้อจะส าเร็จ  

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบันคู่สัญญาตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าอยู่ระหว่างด าเนินการเพื่อให้เง่ือนไข
บังคับก่อนบรรลุผลส าเร็จ ซึ่งตามสัญญาคู่สัญญามีระยะเวลาในการด าเนินการภายใน 28 เดือนนับแต่วันที่ลงนามในสัญญา 
ยังมีความไม่แน่นอนหลายประการในการจัดท าค าขอ Relisting ในขณะนี้ ดังนั้น จากการประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์ฯ 
บริษัทฯ จึงได้รับแจ้งว่า เพื่อให้การจัดท าค าขอและเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องครบถ้วนสมบูรณ์และชัดเจนซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาคุณสมบัติในการ Relisting ของตลาดหลักทรัพย์ฯ มากที่สุด จึงสมควรก าหนดกรอบระยะเวลาใน
การยื่น Relisting ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ใหม่ ในช่วงที่เงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าส่วนใหญ่ใกล้เป็นผลส าเร็จ 
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หรือได้รับการยกเว้น รวมทั้งมีความชัดเจนแน่นอนเกี่ยวกับสินเช่ือส าหรับโครงการ หรือ Financing แล้ว เนื่องจากจะท าให้
ประเด็นต่างๆ ที่ส าคัญซึ่งยังมีความไม่แน่นอนในขณะนี้ชัดเจนยิ่งข้ึน 

             โดยในการด าเนินการตามก าหนดการใหม่ดังกล่าว บริษัทฯ จะประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็น
ระยะต่อไป ซึ่งเม่ือเง่ือนไขบังคับก่อนตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าส่วนใหญ่ใกล้เป็นผลส าเร็จหรือได้รับการยกเว้นแล้ว บริษัทฯ 
จะประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้าเพื่อให้สามารถได้รับอนุมัติ Relisting ก่อนการเข้าลงนามในสัญญาจัดหา 
สินเช่ือส าหรับโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับเง่ือนไขที่เคยแจ้งต่อผู้ถือหุ้นและตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการเปิดเผยมติ
คณะกรรมการบริษัทฯ และสารสนเทศในการเข้าท ารายการที่เกี่ยวข้องด้วย ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดกฎหมายและ
รายละเอียดโครงการได้ตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 

อนึ่ง บริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าวก่อนได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้
ถือหุ้น เนื่องด้วยเหตุผลทางด้านเวลา เพื่อที่บริษัทฯและการไฟฟ้าแห่งสหภาพเมียนมาร์จะได้สามารถด าเนินการต่างๆ ได้
ตามแผนงานที่วางไว้ ในการนี้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติ  

(1) ให้การรับรองหรือให้สัตยาบันในการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ระหว่าง MUPA กับ MEPE เพื่อ
ด าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและ จัดจ าหน่ายไฟฟ้า  

(2) มอบหมายให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทย่อย หรือบุคคลที่ได้รับ มอบหมายจากกรรมการ
ผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทย่อย มีอ านาจพิจารณาและด าเนินการในเรื่องต่างๆ ที่ จ าเป็นเกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
และการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้านี้  

ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้การรับรองหรือให้สัตยาบันแก่การลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพื่อ
ด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าว บริษัทฯ และบริษัทย่อยก็จะด าเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้เง่ือนไขการมีผลบังคับของ
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า เกิดเป็นผลส าเร็จ  ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะไม่ก่อให้เกิดรายจ่ายอันมีลักษณะเป็น
การลงทุนใดๆ ซึ่งอาจมีจ านวนสูงและเป็นภาระทางการเงินแก่บริษัทฯและบริษัทย่อยในช่วงแรก ก่อนที่สัญญาซื้อขายไฟฟ้า
จะมีผลบังคับ และบริษัทฯ จะไม่ท าการลงทุนใดๆ ในช่วงจัดเตรียมโครงการโดยใช้เงินทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เว้นแต่
เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการเตรียมการด าเนินโครงการ  เช่น ค่าที่ปรึกษาด้านต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อขอ  การสนับสนุนทาง
การเงิน ซึ่งเป็นรายจ่ายตามปกติในช่วงการเตรียมงานโครงการและจะมีจ านวนไม่สูงมาก หรือลงนามในสัญญาจัดหาสินเช่ือ
ใดๆ จนกว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะได้รับอนุมัติการเข้าท ารายการ  โครงการโรงไฟฟ้าจากตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเป็น
ทางการ 

ในทางกลับกันหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ให้การรับรองหรือไม่ให้สัตยาบันแก่การลงนามในสัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้า บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะไม่สามารถด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าต่อไปได้ และบริษัทฯ  จะไม่ลงนามในสัญญา
จัดหาสินเช่ือใดๆ ซึ่งจะท าให้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าไม่มีผลบังคับใช้ เนื่องจากการจัดหาสินเช่ือเป็นหนึ่งในเง่ือนไขบังคับก่อน
ของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากผลการศึกษาโครงการโรงไฟฟ้า ซึ่ งรวมถึงการค านวณต้นทุนและ
วิเคราะห์โครงการโดยละเอียด ซึ่งจะออกมาในไตรมาส 1 ของปี 2560 เห็นว่า การลงทุนดังกล่าวเป็นประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจกับบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯอาจน าเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง 
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อนึ่ง ท่านผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

จากนั้น จึงเปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้มีการ
แสดงความคิดเห็นและซักถามค าถาม และมีการตอบค าถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้ 
จากนั้น เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีค าถามหรือข้อคิดเห็นแล้ว ผู้ด าเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติรับรองหรือให้สัตยาบันในการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ระหว่างบริษัท เมียน
มาร์ ยูพีเอ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับการไฟฟ้าแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพื่อด าเนินการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าและจัดจ าหน่ายไฟฟ้าโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

มีผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 3,177,028,019 99.8569 
ไม่เห็นด้วย 4,043,200 0.1271 
งดออกเสียง 508,600 0.0160 
บัตรเสีย 0.00 0.00 
รวม (76 ราย) 3,181,579,819 100.00 

หมายเหต ุ 1. มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 16 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ 
ทั้งสิ้น จ านวน 76 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 3,181,579,819 หุ้น  

วาระที่ 2 ค าถาม/ความเห็น/ค าตอบ 

1. ผู้ถือหุ้น  คุณศักดิ์ชัย ศรีมนตรี 1. ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนที่จะน ามาใช้สนับสนุนโครงการ
นี้ 

2. อยากทราบว่าความแน่นอนในการได้รับอนุญาตจากรัฐบาลเมียนมาร์
ในการก่อสร้างโครงไฟฟ้านี้ 

3. การที่บริษัทฯ ขาดทุนอยู่  700 ล้ าน จะมีปัญหาต่อการขอให้รับ
หลักทรัพย์เข้าใหม่หรือไม่ 

 ที่ ป รึ ก ษ า
ทางการเงิน 

 

คุณวิกรม ลีนะบรรจง 

 

 

1. เนื่องจากในขณะนี้เป็นช่วงเริ่มต้นของโครงการคืออยู่ในขั้นตอนการ
ออกแบบและประเมินมูลค่าการลงทุนอยู่ จึงมีเพียงการให้ข้อมูล
เบื้องต้นกับสถาบันการเงินเท่ากัน ทั้งนี้ สถาบันการเงินยังต้องรอ
ข้อมูลฉบับสมบูรณ์ก่อนที่จะพิจารณาว่าจะให้เงินลงทุนสนับสนุน
หรือไม่ 

2. การขออนุญาตจาก Myanmar Investment Commission (“MIC”) 
เป็นขั้นตอนตามปกติ บริษัทที่จะเข้าลงทุนในประเทศเมียนมาร์
จะต้องด าเนินการ ซึ่งบริษัทฯ ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาในประเทศเมียนมาร์
ให้ช่วยด าเนินการ ซึ่งคาดว่าน่าจะไม่มีปัญหาติดขัดแต่อย่างใด 

กรรมการ 

 

คุณอุปกิต ปาจรียางกูร  

 



                                                                                                    บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) 

 12 

 

ที่ ป รึ ก ษ า
ทางการเงิน 

อิสระ 

 

คุณพัชร เนตรสุวรรณ 
 

3. เนื่องจากว่าการท าโครงการนี้มีขนาดใหญ่เป็นรายการประเภทที่ 4 
ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ จึงต้องพิจารณาว่าบริษัทฯยังคงมี
ความสามารถที่จะอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ดังเดิมหรือไม่ บริษัทฯจึง
ต้องยื่นค าขอเพื่อให้รับหุ้นของบริษัทฯเข้าไปซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ใหม่อีกครั้ง หากบริษัทฯไม่ผ่านการพิจารณาก็จะต้องออก
จากตลาดหลักทรัพย์ แต่หากผ่านก็สามารถซื้อขายหลักทรัพย์กันได้
เช่นเดิม  ทั้งนี้ในส่วนของความกังวลว่าตลาดหลักทรัพย์จะไม่อนุมัติ
ค าขอของบริษัทฯเนื่องจากขาดทุนสะสมนั้น ตลาดหลักทรัพย์มี
หลายเกณฑ์ซึ่งใ ช้พิจารณาในการรับหลักทรัพย์ เข้าใหม่ซึ่งไม่
พิจารณาเง่ือนไขเรื่องก าไร เช่นเกณฑ์ธุรกิจสาธารณูปโภค หรือ
เกณฑ์ market cap ของตลาด MAI จึงไม่น่าเป็นห่วงเท่าใด 

 

 
 

 

 
 

2. ผู้ถือหุ้น คุณอนุพงษ์ 1. เหตุใดถึงตัดสินใจจะลงทุนในเมียนมาร์ เนื่องจากเป็นประเทศที่เพิ่ง
เปิดใหม่ยังมีความเสี่ยงสูงอยู่ รวมทั้งยังมีความไม่แน่นอนของสัญญา
อยู่หลายประการ  

2. เหตุใดจุดคุ้มทุนของโครงการนี้จึงนานถึง 10 ปี และจะมีผลกระทบผู้
ถือหุ้นเรื่องการได้เงินปันผลหรือไม่ 

3. มีโอกาสที่จะขายไฟฟ้ามาที่ประเทศไทยหรือไม่ 

4. และขอสอบถามวิสัยทัศน์ถึงการขยายกิจการในอนาคต 

 กรรมการ คุณอุปกิต ปาจรียางกูร 

 

1. เนื่องจากเมียนมาร์มีการเปลี่ยนแปลงสู่ระบอบประชาธิปไตยและการ
เปิดประเทศใหม่ ท าให้ขณะนี้มีผู้คนจากทั่วโลกให้ความสนใจ 
ดังนั้นการที่บริษัทฯ เป็นผู้บุกเบิกเข้าไปลงทุนก่อนย่อมจะได้เปรียบ
กว่าคนอื่น โดยเรายังได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลญ่ีปุ่นโดยได้รับ
เงินกู้ 7 พันล้านบาท และการสนับสนุนจากทั้งรัฐบาลเมียนมาร์และ
รัฐบาลไทยด้วย  

2. เนื่องจากโครงการท่าเรือน้ าลึกทวายไม่ใช่การผลิตไฟฟ้าเพียงอย่าง
เดียว แต่ยังมีเรื่องของการท าระบบการจ่ายไฟด้วย(distribution) ซึ่ง
เป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่ ท าให้ระยะเวลาการคืนทุนจึงเป็น 10 ปี 
นอกจากนี้ บริษัทฯได้จ่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ จ านวน 6 เมกะ
วัตต์ กับทางเมียนมาร์แล้ว ท าให้บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้ของปีที่
ผ่านมาทั้งหมดจากสัญญาจ่ายไฟช่ัวคราวดังกล่าว และบริษัทฯ ก็ยังมี
การขายที่ ดินหลายแปลงในช่วงต้นปีหน้า บวกกับส่วนธุรกิจ
เทคโนโลยีของบริษัทย่อยก็เริ่มคืนทุนแล้ว ดังนั้นโครงการดังกล่าว
จึงไม่น่าจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น  
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3. เนื่องจากเมียนมาร์ยังมีไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ ท าให้
ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมดจะถูกขายให้แก่ MEPE 

4. หากมีโอกาสในอนาคตก็มีความเป็นไปได้ที่จะมีการพัฒนาต่อไป 

3. ผู้ถือหุ้น ไม่ออกนาม ความเสี่ยงตามที่ปรากฏในความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีข้อไหนที่
น่าเป็นห่วงหรือไม่  

 ที่ ป รึ ก ษ า
ก า ร เ งิ น
อิสระ  

คุณพัชร เนตรสุวรรณ เนื่องจากว่าลักษณะของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของไทยกับเมียนมาร์จะไม่
เหมือนกัน โดยของไทยจะลงนามต่อเม่ือใกล้จะก่อสร้างแล้ว และข้อมูลมี
ความแน่นอนมากกว่าความเสี่ยงจึงมีน้อยกว่า แต่ของเมียนมาร์จะลงนาม
ก่อนท าโครงการค่อนข้างนาน ปัจจัยที่โครงการนี้จะไม่เกิดขึ้นจึงมีหลาย
ประเด็น ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ต้องค านึง ไม่ว่าจะเป็น เง่ือนไขบังคับก่อน 
ความผันผวนของค่าแลกเปลี่ยนเงินตรา เงินทุนต้องใช้ปริมาณมาก  อาจจะ
ต้องมีการเพิ่มทุน ก่อให้เกิดเกิดการ dilute ส าหรับผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ทั้งนั้น
ข้อมูลหลายอย่างยังไม่พร้อมเนื่องจากอยู่ในช่วงแรกของการด าเนิน
โครงการ แต่จ าเป็นจะต้องรีบท ารายงานนี้ออกมาตามกฎเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ รายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงจ าเป็นต้องใส่ความ
เสี่ยงมากหน่อย 

4. ผู้ถือหุ้น ไม่ออกนาม ขอความม่ันใจจากผู้บริหารในประเด็นที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้
กล่าวมา 

 กรรมการ คุณอุปกิต ปาจรียางกูร 

 

ทางผู้บริหารได้อ่านรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแล้วแต่ไม่เห็น
ด้วยเนื่องจากเห็นว่า ในปัจจุบันโครงการด าเนินการก้าวหน้าไปมากกว่าใน
ขณะที่มีการจัดท ารายงานดังกล่าว อีกทั้งการได้สัญญานี้ต้องแข่งขันกับ
หลายคู่แข่ง มีความต้องการสูงและทางบริษัทฯ ได้ราคาที่ดี และรัฐบาล
หลายฝ่ายร่วมมือ จึงไม่น่าเป็นห่วง อีกทั้งเรื่องใบอนุญาตก็ไม่เป็นประเด็น
ให้กังวล 

5. ผู้ถือหุ้น ไม่ออกนาม ขอให้ช้ีแจงรายละเอียดของแผนความรับผิดชอบต่อสังคม (“CSR”) 

 

 

กรรมการ
ผู้จัดการ
MUPA 

 

 

 

 

คุณพรอินทร์ แม้นมาลัย หน้าที่หลักของ CSR คือการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชุมชนว่าการท า
โครงการจะไม่ท าให้สภาพแวดล้อมของชุมชนเสียหาย ซึ่งรวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับทางบริษัทฯเพื่อป้องกันปัญหาที่
อาจเกิดข้ึนด้วย โดยเมียนมาร์จะไม่มีกฎหมายเช่นกองทุนโรงไฟฟ้าที่บังคับ
ให้บริษัทจะต้องลงเงินสมทบ แต่มีเป็นกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่บังคับให้ท า 
CSR  โดยจะต้องมีการจ้างงานคนในชุมชนตามจ านวนที่กฎหมายเมียนมาร์
ก าหนด ฝึกอาชีพคน ให้เทคโนโลยี และลักษณะโครงการโรงไฟฟ้าครั้งนี้
เป็นแบบ build-operate-transfer คือบริษัทฯ เป็นผู้ก่อสร้างและด าเนินการ 
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เม่ือสิ้นโครงการจะต้องโอนกลับให้ MEPE ในสภาพที่สมบูรณ์ จึงมี
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและอัพเดทเทคโนโลยีต่างๆ  ตลอดระยะเวลา
โครงการด้วย 

6. ผู้ถือหุ้น ไม่ออกนาม 1. ขอให้ท่ีปรึกษาช่วยช้ีแจงความเสี่ยงในแต่ละข้อและวิธีจัดการกับความ
เสี่ยงเหล่านั้น  

 ที่ปรึกษา
ทางการเงิน 

คุณวิกรม ลีนะบรรจง 

 

1. ความเสี่ยงเรื่องผลตอบแทนทางการเงิน ความเสี่ยงดังนี้เกิดจากความ
ไม่แน่นอนในรายละเอียดของโครงการ เพราะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น 
ทั้งนี้ เม่ือโครงการคืบหน้าไปเรื่อยๆ ความเสี่ยงจะลดลง ต้นทุนทาง
การเงินก็จะต่ ากว่าในรายงานปัจจุบัน ส่งผลให้ผลตอบแทนทางการ
เงินสูงขึ้นนั่นเอง 

2. ประเด็นเรื่องหนี้สินเพิ่ม ดอกเบี้ยเพิ่ม เนื่องจากเงินกู้มีปริมาณถึง 70% 
ของเงินทั้งหมดที่ใช้ในโครงการนี้ แต่ทั้งนี้ เนื่องจากได้รายงานความ
เป็นไปได้อย่างถี่ถ้วนแล้วพบว่าผลตอบแทนที่จะไดจากการจ่ายไฟ
ครอบคลุมต้นทุนแล้ว อีกทั้งเป็นเรื่องปกติในทางธุรกิจที่จะต้องมีการ
กู้เงินเนื่องจากโครงการมีขนาดใหญ่ ไม่สามารถพึ่งเงินบริษัทฯ  เพียง
อย่างเดียวได้ 

3. ในเรื่องของการเพิ่มทุน โครงการนี้ มีมูลค่าถึง 10,000 ล้านบาท 
ในขณะที่ บริษัทฯ มีเงินทุนอยู่ 2,000 กว่าล้านบาท จึงต้องการจะหา
เงินทุนเพิ่ม แต่ท้ังนี้อัตราหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio)ของบริษัทฯ อยู่ใน
ระดับต่ ามาก จึงไม่มีความจ าเป็นจะต้องเพิ่มทุนอย่างเดียว บริษัทฯ ยัง
สามารถกู้ยืมจากสถาบันการเงินได้อีก อีกทั้งต้นทุนของโครงการยังมี
โอกาสว่าจะปรับลดลงได้ โดยต้องข้ึนอยู่กับรายงานการประเมินมูลค่า
การลงทุนอีกครั้งหนึ่ง  

4. การมีผลบังคับใช้ของสัญญา สัญญามีผลบังคับใช้โดยปกติแม้จะมีการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของทางเมียนมาร์ก็ตาม  

5. เง่ือนไขบังคับก่อน เป็นสิ่งที่ต้องท าเพื่อให้เริ่มโครงการได้ เช่นเช่า
ที่ดิน หาแหล่งเงินทุนต่างๆ ทั่วไป ซึ่งหากท าไม่ส าเร็จโครงการก็จะไม่
เกิดขึ้น และไม่มีค่าปรับใดๆ บริษัทฯจะเสียเพียงค่าใช้จ่ายที่ออกไป
เพื่อเตรียมตัวเท่านั้น 

6. เรื่องการ relisting บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้เช่ียวชาญเพื่อช่วยในการขอ 
relisting และในขณะนี้ก็ ไ ด้ มีการคุ ยกับตลาดหลักทรัพย์ และ
คณะกรรมการก ากับตลาดหลักทรัพย์เป็นช่วงๆแล้ว 
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วาระที่ 3 พิจารณาให้สัตยาบันการเข้าซ้ือหุ้นในบริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จ ากัด 

ผู้ด าเนินการประชุม ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โดมแลนด์ เอสเตท 
จ ากัด (“บริษัท โดมแลนด์ฯ”) จ านวน 980,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 98 ของทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้ว เม่ือวันที่ 30 
พฤษภาคม 2557 ซึ่งการท ารายการดังกล่าวเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศเกี่ยวกับการได้มาหรือจ าหน่ายไป 
ของคณะกรรมการก ากับตลาดหลักทรัพย์ โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 30.1 ของมูลค่าสินทรัพย์ตามเกณฑ์มูลค่า
สินทรัพย์ (NTA) ซึ่งค านวณจากงบการเงินรวม ของบริษัทฯส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่  31 มีนาคม 2557 ถือเป็น
รายการประเภทท่ี 2 ตามประกาศเกี่ยวกับการได้มาหรือจ าหน่ายไป โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ด าเนินการอนุมัติรายการ
นี้และส่งหนังสือแจ้ง ผู้ถือหุ้นแล้วเม่ือวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรายการดังกล่าวเป็นรายการที่จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนน ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของบริษัท 

ในการนี้ คุณกวินช้ีแจงความคืบหน้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท โดมแลนด์ฯ ว่า โครงการ
อสังหาริมทรัพย์ของบริษัทโดมแลนด์ฯ นี้ได้สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว มีค่าก่อสร้างประมาณ 120 ล้านบาท  มีห้องทั้งหมด 40
ห้อง พื้นที่ขายทั้งสิ้น 3,000 ตรม. ต้นทุนค่าก่อสร้าง 40,000 บาทต่อตรม. (นับเฉพาะพื้นที่ขาย) มูลค่าขายรวม 172 ล้านบาท 
ราคาขายต่อห้อง 2.5-9 ล้านบาท โดยห้องขนาดเล็กที่สุดอยู่ที่ 37.92 ตรม. และห้องใหญ่ที่สุดมีขนาด 137 ตรม. ปัจจุบันมี
ยอดโอนแล้ว 17 ห้อง รอโอน 4 ห้อง และรอขายอีก 19 ห้อง ก าไรเบื้องต้นหากขายได้ทั้งหมดจะอยู่ที่ 50 ล้านบาท เม่ือหักค่า
ด าเนินการแล้วจะเหลือก าไรทั้งสิ้น 20 ล้านบาท 

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ เม่ือไม่มีผู้ถือ
หุน้ท่านใดมีค าถามหรือข้อคิดเห็นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้สัตยาบันการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จ ากัด โดยมีรายละเอียด
ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

 
มีผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย     3,180,998,819 99.9817 
ไม่เห็นด้วย 81,000 0.0025 
งดออกเสียง   500,000 0.0157 
บัตรเสีย   0.00 0.00 
รวม (76 ราย) 3,181,579,819 100.00 

หมายเหต ุ 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
2. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น
จ านวน 76 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 3,181,579,819หุ้น 
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วาระที่ 3 ค าถาม/ความเห็น/ค าตอบ 
 
1. ผู้ถือหุ้น คุณอนุพงษ์ โคร งกา รนี้ จ ะรั บ รู้ ร า ย ไ ด้ เ ม่ื อ ไหร่  เ นื่ อ งจ า กที่ ผ่ า นมา มี วิ ก ฤต

อสังหาริมทรัพย์ จึงมีความกังวลว่าจะขายไม่ได้ท้ังหมด  
 กรรมการ คุณกวิน เฉลิมโรจน์ ปี 2557 -2558 อาจมีวิกฤตหลายด้าน แต่ปัจจุบันฟื้นฟูกลับข้ึนมาแล้ว อีกทั้ง

บริษัทฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการกระตุ้น
ยอดขายเพื่อให้ปิดโครงการได้เร็วที่สุด 

2. ผู้ถือหุ้น คุณศักดิ์ชัย ศรีมนตรี เหตุใดบริษัทฯ จึงขอสัตยาบันภายหลังจากที่ได้มีการลงนามในสัญญาแล้ว 
 ที่ปรึกษา

กฎหมาย 

คุณเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ เนื่องจากในขณะนั้น ฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ ไม่ได้มีการพิจารณาถึง
มาตรา 107 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด จึงไม่ได้มีการขอ
อนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าท ารายการ อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่
บริษัทได้ว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอก ที่ปรึกษาภายนอกได้ตรวจพบว่า รายการ
ดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชมผู้ถือหุ้นก่อน จึงเป็นที่มาของการ
ขอสัตยาบันในครั้งนี้ 

 

วาระที่ 4 พิจารณาให้สัตยาบันการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทฯและอนุมัติการก าหนด 
วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

ตามที่บริษัทฯได้เพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด  จ านวน 14 ราย ตามมติคณะกรรมการครั้งที่ 10/2557 
ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 29 กันยายน 2557 และมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือ หุ้นครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 18 พฤศจิกายน 
2557 โดยก าหนดวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มทุนดังกล่าว ดังนี้ 

(1) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเป็นเงินลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ ในการซื้อที่ดินเปล่า
จ านวนไม่เกิน 500 ล้านบาท  

(2) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเป็นเงินลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ในการพัฒนาที่ดินเป็น
คอนโดมิเนียม จ านวนมากกว่า 1,000 ล้านบาท  

(3) เพื่อเป็นการขยายฐานทุนของบริษัทฯให้เพียงพอต่อการพัฒนาธุรกิจในปัจจุบัน และการลงทุนใน
ธุรกิจใหม่ด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงานทางเลือก ซึ่งเป็นธุรกิจที่สร้างก าไรแก่บริษัทฯ จ านวนไม่
เกิน 1,275 ล้านบาท   

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนไป บริษัทฯจึงได้ยกเลิกและไม่ได้มีการลงทุนใน
โครงการซื้อที่ดินเปล่าแปลงใหม่และพัฒนาที่ดินเป็นคอนโดมิเนียม รวมทั้งได้น าเงินดังกล่าวส่วนหนึ่งไปใช้เป็นเงินให้กู้ยืม
แก่บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด เพื่อน าไปซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมระบบสื่อสารผ่าน  แอพพลิเคช่ันจ านวน 150 ล้านบาท 
โดยมีรายละเอียดตามที่ได้ช้ีแจงผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เม่ือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 
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ทั้งนี้ การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อปรับกลยุทธ์และทิศทางการด าเนินธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ จาก
ธุรกิจเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ประเภทเกมที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมในปัจจุบัน ไปเป็นธุรกิจซอฟต์แวร์ในลักษณะเทคโนโลยีด้าน
การติดต่อสื่อสาร (Communication) เพื่อฟื้นฟูธุรกิจด้านนี้ของบริษัทฯ 

ในการนี้ เพื่อให้วัตถุประสงค์ในการใช้เงินส่วนที่เพิ่มทุนใหม่ดังกล่าวสอดคล้องกับแผนการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบัน รวมทั้งมีความชัดเจนต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในการด าเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ โดย
มีวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนใหม่เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทฯ เป็นเงินลงทุนส าหรับการขยายธุรกิจ
ต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ และเพื่อเป็นแหล่งเงินทุน (Fundings) ส าหรับธุรกิจที่ด าเนินอยู่ในปัจจุบันของบริษัทฯ และกลุ่ม
บริษัทฯ รวมทั้งการขยายฐานทุนของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ให้เหมาะสมและเพียงพอในการพัฒนาธุรกิจที่บริษัทฯ และ
กลุ่มบริษัทฯ ด าเนินอยู่ในปัจจุบัน จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้สัตยาบันการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
การใช้เงินเพิ่มทุน  โดยยกเลิกวัตถุประสงค์ส่วนการลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ระบุถึ งการซื้อที่ดินเปล่า และ
พัฒนาที่ดินดังกล่าวเป็นคอนโดมิเนียม และก าหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังนี้  

1. ธุรกิจพลังงาน จ านวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้เงินลงทุนภายในกลางปี 
2563  

2. ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศจ านวนไม่เกิน 800 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้เงินลงทุน
ภายในปี 2561  

3. โครงการอสังหาริมทรัพย์จ านวนไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้เงินลงทุนภายใน
ปี 2561 

โดยรายละเอียดสามารถสรุปได้ในตารางดังต่อไปนี้  

ล าดับ วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่ม
ทุนเดิม 

จ านวนเงิน 

(ล้านบาท) 

วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่ม
ทุนใหม่ 

จ านวนเ งิน (ล้าน
บาท)/ ระยะเวลาที่

คาดว่าจะใช้ เ งิน
ลงทุน 

1 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเป็นเงินลงทุน
ใน โครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ 

เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัท เป็น
เงินลงทุน ส าหรับการขยายธุรกิจต่างๆ ของกลุ่ม
บริษัท และเพื่อเป็น  แหล่งเงินทุน (Fundings) 

ส าหรับธุรกิจที่ด าเนินอยู่ใน ปัจจุบันของบริษัท
และกลุ่มบริษัท รวมทั้งการขยายฐานทุน  ของ

บริษัทและกลุ่มบริษัทให้เหมาะสมและเพียงพอ
ในการ  พัฒนาธุรกิจที่บริษัทและกลุ่มบริษัท
ด าเนินอยู่ในปัจจุบัน 
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ล าดับ วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่ม
ทุนเดิม 

จ านวนเงิน 

(ล้านบาท) 

วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่ม
ทุนใหม่ 

จ านวนเ งิน (ล้าน
บาท)/ ระยะเวลาที่

คาดว่าจะใช้ เ งิน
ลงทุน 

1.1 ซื้อที่ดินแปลงใหม่ ต้ังอยู่ที่ 

อ า เ ภ อ ป า ก ช่ อ ง  จั ง ห วั ด
นครราชสีมา 

ไม่เกิน 500 1.1 ธุรกิจพลังงาน ไม่เกิน 2,000/  

ภายในกลางปี 
2563 

1.2 พัฒนาที่ดินเป็น
คอนโดมิเนียม 

มากกว่า 
1,000 

1.2 ธุรกิจเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ไม่เกิน 800/ 

 ภายในปี 2561 

2 เพื่อ เป็นการขยายฐานทุนของ
บริษัท ให้เหมาะสมและเพียงพอ
ในการ พัฒนาธุรกิจในปัจจุบัน 

และการ ลงทุนในธุรกิจใหม่ด้าน
ที่เกี่ยวข้อง  กับธุรกิจพลังงาน
ทางเลือก 

1.3โครงการสังหาริมทรัพย์ ไม่เกิน 500/  

ภายใน ปี 2561 

ไ ม่ เ กิ น 

1,275 

-  

 
จากนั้น ผู้ด าเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้

ถือหุ้นได้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถาม และมีการตอบค าถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปไว้ตอนท้าย
ของวาระนี้ 

จากนั้น เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีค าถามหรือข้อคิดเห็นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียง
ลงคะแนน 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการให้สัตยาบันการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทฯและ

อนุมัติการก าหนด วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทฯโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

 
มีผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย     3,180,998,819 99.9975 
ไม่เห็นด้วย 81,000 0.0025 
งดออกเสียง   500,000 - 
บัตรเสีย   0.00 0.00 
รวม (76 ราย) 3,181,079,819 100.00 
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หมายเหต ุ  1. มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
2. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้
ทั้งสิ้นจ านวน 76 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 3,181,579,819หุ้น 

 
วาระที่ 4 ค าถาม/ความเห็น/ค าตอบ 
1. ผู้ถือหุ้น  คุณอนุพงษ์ 1. ธุรกิจเทคโนโลยีที่จะใช้เงินลงทุนจ านวน 800 ล้านบาท มีรายละเอียด

อย่างไร 
2. การแก้วัตถุประสงค์ของเงินลงทุนเช่นนี้หมายความว่าบริษัทฯจะไม่

ท าอสังหาริมทรัพย์แล้วหรือ 
3. ขอความม่ันใจในการท าธุรกิจซอฟต์แวร์ เนื่องจากปัจจุบันมีการ

แข่งขันสูง จะเช่ือใจได้อย่างไรว่าจะไม่มีผู้ใดท าเลียนแบบ อีกทั้งก าไร
ที่ได้จากซอฟต์แวร์นี้จะมีขนาดเท่าใด 

 กรรมการ 
 
 
 
 
 

ดร.สมพรต สาระโกเศศ 
 
 
 
 

1. ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการโดยบริษัท อินฟอร์เมติกซ์ 
พลัส จ ากัด ซึ่งมีสินค้าหลักที่เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว 
คือ Biometric เทคโนโลยีจับโครงหน้าหรือเครื่องที่ใช้แสกนใบหน้า
ในสนามบิน และ image processing หรือโปรแกรมที่ใ ช้ใน
การจราจร เช่น เม่ือฝ่าไฟแดงแล้วกล้องจะจับหน้าคนขับและส่ง
ใบสั่งไปที่บ้านทันที เป็นเทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูลแบบไร้สาย 
โดยขณะนี้บริษัทก าลังรวมตัวกับบริษัทคู่ค้าเพื่อเข้าประมูล เป็น
ผู้ผลิต โดยเงินจ านวน 800 ล้านบาทนั้นเอาไว้เป็นหลักประกัน หรือ
วางประกันในการท าประมูลโครงการต่างๆ ซึ่งอาจไม่จ าเป็นต้องใช้
ถึง 800 ล้านบาท เพียงแต่ว่าก าหนดเพดานเอาไว้ที่จ านวนดังกล่าว
เท่านั้น โดยในขณะนี้บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงาน
ราชการต่างๆเช่น ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานตรวจคนเข้า
เมือง และกรมศุลกากร ซึ่งน่าจะเป็นลูกค้าคนส าคัญของบริษัท รวม
ไปถึงเอกชน ที่มีผู้สนใจจะซื้อสิทธิแต่เพียงผู้เดียวไปใช้กับระบบ
กลุ่มประเทศ ในอาเซียนด้วย ดังนั้นความต้องการในขณะนี้ไม่มี
สิ้นสุด และขณะนี้ก็เริ่มรับรู้รายได้แล้ว โดยเหตุที่เราต้องแก้ไข
วัตถุประสงค์ในการใช้เงินเพิ่มทุนเนื่องจากว่าในคณะผู้บริหารเก่ามี
การวางโครงสร้างของเ งินลงทุนผิดไป จึงต้องมีการปรับให้
สอดคล้องกับการท าธุรกิจในปัจจุบันเท่านั้น 

2. ปัจจุบันมีผู้ท าอสังหาริมทรัพย์เยอะมาก และขณะนี้ทางบริษัทฯ รู้สึก
ว่าหากไม่ใช่การไปซื้อโครงการอื่นมาท าต่อ แต่เป็นการสร้างคอนโด
ใหม่ขึ้นมาเลยอาจจะเป็นการยาก จึงจะขอพักไว้ก่อน พร้อมกับการ
ขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ในขณะนี้ และรอโอกาสจะ
ลงทุนใหม่อีกครั้งหนึ่ง โดยยังไม่มีแผนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
 



                                                                                                    บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) 

 20 

 
ในปีหน้าอย่างแน่นอน แต่ไม่ใช่ว่าจะไม่ท าอีกแล้วเนื่องจากว่าธุรกิจ
หลักของบริษัทยังคงมีสามด้านเช่น เดิมคือ ด้านพลังงาน ด้าน
อสังหาริมทรัพย์ และด้านซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชัน 

3. บริษัทฯ มีสิทธิแต่เพียงผู้เ ดียว ดังนั้นบุคคลอื่นจะไม่สามารถท า
ลอกเลียนแบบโปรแกรมของบริษัทฯได้ เนื่องจากจะเป็นการละเมิด
ลิขสิทธิ์ ส่วนเรื่องก าไร ทางบริษัทมีนโยบายไม่เข้าท าธุรกิจกับบุคคล
อื่นหากผลก าไรต่ ากว่า 30 % 

 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุม เวลา 12.30 น. 

 

 

    ลงช่ือ  ประธานที่ประชุม 

 (นายติรวัฒน์  สุจริตกุล)  
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ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4 

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกต้ังเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  

(นายติรวัฒน์ สุจริตกุล)  

ช่ือ  นายติรวัฒน์  สจุริตกุล 
เกิดวันที่  21  สิงหาคม  2497 
อายุ  63 ปี 
 
ประวัติการศึกษา 

  ปริญญาตรี Politics & Government (Hons.) University  of  London   

 
ประวัติการท างาน 

ปัจจุบัน 
  กรรมการบริหาร มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย (งานสาธารณกุศล) 

2557 – ปัจจุบัน 
  ประธานกรรมการ 

และกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) 

2556 – ปัจจุบัน 
  กรรมการตรวจสอบ บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เวลด์ เทคโนโลยี(1999) จ ากัด(มหาชน) 

2547 – ปัจจุบัน 
  ที่ปรึกษา กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2542 – ปัจจุบัน 
  ประธานกรรมการ Siam Power Generation  Co., Ltd. 

2528 – 2547 

  กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2518 – 2528 
  ผู้บริหาร ส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัย  องค์การสหประชาชาติแห่งกรุงเจนิวา 

 
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ :     ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก  กาชาดสมนาคุณ ช้ัน 1 
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รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกต้ังเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  

 (นายกวิน  เฉลิมโรจน์)  

ช่ือ  นายกวิน  เฉลิมโรจน ์
เกิดวันที่  10  สิงหาคม  2520 
อายุ   40 ปี  
 
ประวัติการศึกษา 

  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต   
สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

  ปริญญาโท Master of Science in Computer and 
Engineering Management 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

ประวัติการท างาน 

2556 – ปัจจุบัน 
  กรรมการ และผู้ช่วยประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) 

  กรรมการ บริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จ ากัด 
2553 – ปัจจุบัน 

  กรรมการ บริษัท ดิจิตอล เกตเวย์ จ ากัด 

2552 – ปัจจุบัน 

  กรรมการบริหาร บริษัท ฮาร์ทแอนด์มายด์ แอพพาเรล จ ากัด 

2549 – 2552 

  กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีลิท อินเตอร์เนช่ันแนล (ยุโรป) จ ากัด 

  กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีลิท แมนเนจเม้น คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
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รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกต้ังเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  

 (นายสมพรต  สาระโกเศศ)  

ช่ือ  นายสมพรต  สาระโกเศศ 
อายุ    52 ปี 
สัญชาติ  ไทย  
 
ประวัติการศึกษา  

 ปริญญาเอก  เศรษฐศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตด้านการเงินและการลงทุน มหาวิทยาลัย เอ็กเซ็กเตอร์ , 
สหราช   อาณาจักร 

 ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย พิทสเบิร์ก, สหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาตรี   บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 

 
ประวัติการท างาน 

ปัจจุบัน 

 กรรมการ  บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด 

 กรรมการ  บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จ ากัด 

 กรรมการ  บริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จ ากัด 

2558-ปัจจุบัน 

 กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านปฏิบัติการ  บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด(มหาชน) 
2555-ปัจจุบัน 

 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ จ ากัด 
2547-ปัจจุบัน 

 กรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
2541- ปัจจุบัน 

 อาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ ด้านการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
ประสบการณ์อื่นๆ 

 เลขานุการและอนุกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สภาปฏิรูปแห่งชาติ 

 กรรมการบริหาร ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

 ที่ปรึกษา ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

 ประธานกรรมการ บริษัท วีจีเอ็ม คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

 ประธานกรรมการบริหารและ กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ บริษัท เพาเวอร์ พี จ ากัด (มหาชน) 
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รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกต้ังเป็นกรรมการ 

(นายสุรศักดิ์  องอาจถาวร)  

ช่ือ  นายสุรศักดิ์  องอาจถาวร 
เกิดวันที่  1  กรกฎาคม  2506 
อายุ   54 ปี  
 
ประวัติการศึกษา 

  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร ์  
สาขาฟิสิกส์ประยุกต ์

มหาวิทยาลัยนาโกยา  
ประเทศญ่ีปุ่น (นักเรียนทุนรัฐบาลไทย) 

  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

  ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร ์
สาขาฟิสิกส์ประยุกต ์

มหาวิทยาลัยนาโกยา  
ประเทศญ่ีปุ่น (นักเรียนทุนรัฐบาลไทย) 

 
ประวัติการท างานและประสบการณ์ 

  กรรมการผู้จัดการ IME  Enterprise  Co., Ltd. 

  กรรมการ ME  Management  Service (USA) Co., Ltd. 

  รองประธาน ชมรมหมากล้อมส าหรับผู้บริหาร เพื่อพัฒนา Strategic wisdom 

  ที่ปรึกษาและวิทยากร Japan  Management  Association,  
Thailand  Management  Association 
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รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกต้ังเป็นกรรมการ 

(นายธนพล  คล่องประมง)  

ช่ือ  นายธนพล  คล่องประมง 
เกิดวันที่  23  กุมภาพันธ์  2525 
อายุ   35 ปี  
 
ประวัติการศึกษา 

  ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  

  ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  

 
ประวัติการท างาน 

2548 – ปัจจุบัน 
  กรรมการบริหาร บริษัท พี. เอส. เอน็. ลสิซิ่ง จ ากัด 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่  5 

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 13. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งต้ังกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้  

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง 

(2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคลไป  

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกต้ังในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด  

ข้อ 14. ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการใน
ขณะนั้น ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 

 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนเป็นบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกัน
ว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการ
ที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้ 

ข้อ 15. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน
หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ 
และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท 

ข้อ 26. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของ
รอบปีบัญชีของบริษัท  

 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือ
หุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจ านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 
5 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ใน
กรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ข้อ 27. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดพอสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ 
เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนาย
ทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 
วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน  

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ต้ังส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่ว
ราชอาณาจักร  
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ข้อ 28. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้  

 การมอบฉันทะจะต้องท าเป็นหนังสือ ลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะและท าตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชน
จ ากัดก าหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้ 

  (ก) จ านวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่  

  (ข) ช่ือผู้รับมอบฉันทะ 

  (ค)  ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมอบแก่
ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการก าหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม  

ข้อ 29. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และ
ต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ช่ัวโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดได้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การ
ประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุม
ใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่
บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม  

 ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้
ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุม
พิจารณาเรื่องที่ยังพิจารณาไม่เสร็จ และจ าเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมก าหนดสถานที่ วัน และเวลาที่
จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการ
ประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย  

 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธาน
กรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธาน
กรรมการไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกต้ังผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็น
ประธาน 

ข้อ 30. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วย
คะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด  

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
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  (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมด หรือบางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคลอื่น  

  (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัท เอกชนมาเป็นของบริษัท  

(ค)  การท าแก้ไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ การ 
 มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี   
 วัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 

  (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ 

  (จ) การเพิ่ม หรือการลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้  

  (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท  

  (ช) การออกหุ้นใหม่เพื่อช าระแก่เจ้าหนี้ของบริษัทตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน 

ข้อ 31. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจ าปีพึงกระท า มีดังนี้  

 (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการด าเนินการของบริษัทในรอบปี 

  ที่ผ่านมา  

 (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา  

 (3) พิจารณาจัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี จัดสรรเงินไว้เป็นทุนส ารอง และการจ่ายเงินปันผล 

 (4) เลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและก าหนดค่าตอบแทน 

 (5) แต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน 

 (6) กิจการอื่นๆ  

ข้อ 32. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการเกี่ยวกับการได้มา หรือจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทย่อยตามความหมายที่ก าหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้
บังคับกับการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท
จดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวก าหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ 
ด้วย 

ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการ
ต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 45. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจ าปี  

(1) ส าเนางบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชี
ของผู้สอบบัญชี  

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการและเอกสารแสดงประกอบรายงานดังกล่าว 
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ข้อ 46. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งท่ีมีการพิจารณางบดุลและ บัญชีก าไร
ขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อช้ีแจ้งการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของ
บริษัทท่ีผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน 
ลูกจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่  6 

เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
 

 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนโดยแสดงเอกสารตามที่ก าหนดด้านล่างเพื่อเข้าร่วมการประชุมได้
ต้ังแต่เวลา 08.30 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เป็นต้นไป 
 
1 กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง 

 บัตรประจ าตัวฉบับจริงที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาต  
ขับขี่ เป็นต้น 

2 กรณีเข้าประชุมโดยผู้รับมอบฉันทะ 

2.1 กรณีบุคคลธรรมดา 

 หนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนและลงนามโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ(ติดอากร
แสตมป์ 20 บาท) 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้ถือหุ้นที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือ
ใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น 

 บัตรประจ าตัวฉบับจริงของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน หนังสือ
เดินทาง หรือใบอนุญาตขับขี่ เป็นต้น 

2.2 กรณีนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย 

 หนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนและลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นและผู้รับ 
มอบฉันทะ พร้อมประทับตราส าคัญ (หากมี) (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

 ส าเนาหนังสือรับรองหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนของผู้ถือหุ้นซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันประชุม ซึ่งลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามแทน
ผู้ถือหุ้น พร้อมประทับตราส าคัญ (หากมี) 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้มีอ านาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน  
หนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามแทนผู้ถือหุ้น 

 บัตรประจ าตัวฉบับจริงของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน หนังสือ
เดินทาง  หรือใบอนุญาตขับขี่ เป็นต้น 
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2.3 กรณีนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ 

 หนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนและลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะ พร้อมประทับตราส าคัญ (หากมี) (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือเอกสารจัดต้ังนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งระบุช่ือ สถานที่ต้ังส านักงานใหญ่ และรายช่ือและอ านาจลงนามแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้มีอ านาจลงนามแทนผู้ถือ
หุ้นลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราส าคัญ (หากมี) 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้มีอ านาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน 
หนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามแทนผู้ถือหุ้น 

 บัตรประจ าตัวฉบับจริงของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน หนังสือ
เดินทาง หรือใบอนุญาตขับขี่ เป็นต้น 

 ค าแปลภาษาอังกฤษของเอกสารที่มิใช่ภาษาอังกฤษซึ่งลงนามรับรองค าแปลถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามแทน
ผู้ถือหุ้น 

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแต่งต้ังผู้รับมอบฉันทะ สามารถแต่งต้ังกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยรายละเอียด
ของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 8 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่  7 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A. 

 (แบบท่ัวไปซึ่งเป็นแบบท่ีง่ายและไมซ่ับซ้อน) 
(General and Simple Form) 

 
 
เลขทะเบียนผู้ถอืหุ้น                                                         เขียนที่                                  
Shareholder registration number Written at               
 วันที ่ เดือน    พ.ศ.   
 Date            Month                 Year 
 
(1) ข้าพเจ้า   สัญชาติ                  อยู่เลขที่                           ซอย    
 I/We    nationality                 residing/located at no.                         Soi 
 ถนน   ต าบล/แขวง            อ าเภอ/เขต                   จังหวัด      
 Road   Tambol/Kwaeng           Amphur/Khet     Province 
 รหัสไปรษณีย ์    
 Postal Code            
 
 (2)  เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
 Being a shareholder of United Power of Asia  Public Company Limited (“Company”) 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม               หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง 
ดังนี้ 

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

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

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

 
 1. ช่ือ                                                       อาย ุ            ปี อยู่บ้านเลขที่           

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

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

 2. มอบฉันทะให้กรรมการคนใดคนหนึ่งของบริษทัฯ คือ 
Appoint any one of the following Directors of the Company 
 นายชุมพร พลรักษ์ Mr. Chumporn Pholaruksa หรือ/Or 
 นายสุพัฒนกิจ  นาคเสวต Mr. Supatanakit Narkasawet 

                                                        (รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ 
                                                                                ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560) (Details of Directors of the Company are specified in Enclosure 8 of      

                                   the Notice of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders) 
 

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

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาท าเครื่องหมาย 
 ที่   1. ระบุช่ือผู้รับมอบอ านาจ 
If you make proxy by choosing No.1, 
please mark  at  1. and give the 
details of proxy (proxies). 

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาท าเครื่องหมาย 
 ที่   2. และเลือกกรรมการคนใด
คนหนึ่ง 
If you make proxy by choosing No. 2, 
please mark  at  2. and choose 
one of these Directors. 
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ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการที่เหลือเป็นผู้ รับมอบฉันทะแทนกรรมการที่ไม่
สามารถเข้าประชุม 
In this regard, in the case where any of such Directors is unable to attend the meeting, the other Directors shall be appointed as a proxy 
instead of the Directors who is unable to attend the meeting. 

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวันท่ี 27 เมษายน 2560 
เวลา 10.00  น. ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขท่ี 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on April 27, 2017 at 
10.00 hrs. at Infinity room, 7th floor, AETAS Lumpini, 1030/4 Rama 4 Road, Thungmahamek, Satorn, Bangkok  10120  or such other date, 
time and place as the meeting may be held.  

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท 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 …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
(...…………………...…………………….) 

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

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

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

 
หมายเหต/ุRemarks 
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น
ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

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) 

 
 

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

(2)  เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
 Being a shareholder of United Power of Asia Public Company Limited (“Company”) 
 โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม               หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ   เสียง ดังนี้ 

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

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

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

 
 1. ช่ือ                                                     อายุ             ปี อยู่บ้านเลขที ่           

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

หรือ/Or 
 ช่ือ                                                     อายุ             ปี อยู่บ้านเลขที ่           

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

 2. มอบฉันทะให้กรรมการคนใดคนหนึ่งของบริษทัฯ คือ 
Appoint any one of the following Directors of the Company 

 นายชุมพร พลรักษ์ Mr.Chumporn Pholaruksa หรือ/Or 
 นายสุพัฒนกิจ นาคเสวต Mr. Supatanakit Narkasawet 
(รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจ าปี 2560) (Details of Directors of the Company are specified in Enclosure 8 of 
the Notice of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders) 

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาท าเครื่องหมาย 
 ที่   1. ระบุช่ือผู้รับมอบอ านาจ 
If you make proxy by choosing No.1, 
please mark  at  1. and give the 
details of proxy (proxies). 

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาท าเครื่องหมาย 
 ที่   2. และเลือกกรรมการคนใด
คนหนึ่ง 
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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ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการที่ไม่
สามารถเข้าประชุม 
In this regard, in the case where any of such Directors is unable to attend the meeting, the other Directors shall be appoint ed as a proxy 
instead of the Directors who is unable to attend the meeting. 

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวันท่ี 27 เมษายน 2560 
เวลา 10.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขท่ี 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120   
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on April 27, 2017 at 
10.00 hrs. at Infinity room, 7th floor, AETAS Lumpini, 1030/4 Rama 4 Road, Thungmahamek, Satorn, Bangkok  10120 or such other date, 
time and place as the meeting may be held.  

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 

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

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

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 ประชุมเมื่อวันท่ี 2 ธันวาคม 2559 
Agenda item no. 1 To adopt the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2016 held on December 2, 2016 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี ของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 
Agenda item no. 2 To acknowledge the annual report of the Board of Directors on the result of the Company’s business operation for the 

year 2016 
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda) 

 
วาระท่ี 3    พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญช ีสิ้นสุด ณ วันท่ี
Agenda item no. 3   31 ธันวาคม 2559 
 To consider and approve the financial statement and statement of comprehensive income for the fiscal year ended 

December 31, 2016 
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระท่ี 4    พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2559 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และ 
 Agenda item no. 4   งดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี  2559 
 To consider and approve the non-allocation of the profit to the reserve fund as prescribed by law and non-payment of 

dividend for the operational result of the Company for the year 2016 
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2560 การเพิ่มเติม
กรรมการ และการแต่ตั้งกรรมการใหม่ 

Agenda item no. 5 To consider and approve the election of the Directors to replace those who completed the term  of the year 2017, the 
increase of directors and the appointment of new directors 
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เพ่ิมจ านวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด 
 Increase of directors and election of entire nominated directors 
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 Election of each nominated directors 
1.  ช่ือกรรมการ นายติรวัฒน ์ สุจริตกุล 
 Director’s name Mr. Tirawat  Sucharitakul 
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

2.  ช่ือกรรมการ นายกวิน  เฉลิมโรจน์ 
 Director’s name Mr. Kawin  Chalermroj 
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

3.  ช่ือกรรมการ นายสมพรต  สาระโกเศศ 
 Director’s name Mr. Somprot  Sarakosas 
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

4.  ช่ือกรรมการ นายสุรศักดิ์  องอาจถาวร 
 Director’s name Mr. Surasak  Ongartthaworn 
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

5.  ช่ือกรรมการ นายธนพล  คล่องประมง 
Director’s name Mr. Thanapon  Klongpramong 
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 
 วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 
Agenda item no. 6 To consider and approve the remuneration of the Directors for year 2017 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
Agenda item no. 7 To consider and approve the appointment of auditors and the audit fee for the fiscal year ending December 31, 2017 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
Agenda item no. 8 Other matters (if any) 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่
ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

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

พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการ
ใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 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. 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท 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 …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
(...…………………...…………………….) 

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

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

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

 
หมายเหต/ุRemarks 
1.  ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cann ot split 
his/her votes to different proxies to vote separately. 

2.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น  ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ 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  

 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ ช้ัน 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 
ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120   หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
At the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on April 27, 2017 at 10.00 hrs. at Infinity room, 7th floor, AETAS Lumpini, 1030/4 
Rama 4 Road, Thungmahamek, Satorn, Bangkok  10120  or such other date, time and place as the meeting may be held 
 

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

 วาระท่ี   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

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

 วาระท่ี   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

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

 วาระท่ี   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

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

 วาระท่ี   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

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

(ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ถือหุ้นท่ีปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับ
ฝากและดูแลหุ้นใหเ้ท่านั้น) 

 (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) 

 
 

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

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ      
As the custodian of  

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

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม               หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง 
ดังนี้ 

Holding the total number of                                     shares    and have the rights to vote equal to                      votes as 
follows 

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

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

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

 1. ช่ือ                                                       อาย ุ            ปี อยู่บ้านเลขที่          
Name                                              age            years residing/located at no. 
ถนน                                     ต าบล/แขวง อ าเภอ      
Road                                   Tambol/Kwaeng                         Amphur/Khet 
จังหวัด                                    รหัสไปรษณีย์      
Province                              Postal Code                             

 หรือ/Or 
ช่ือ                                                       อาย ุ            ปี อยู่บ้านเลขที่      
Name age            years residing/located at no. 
ถนน                                       ต าบล/แขวง                        อ าเภอ                    
Road                                   Tambol/Kwaeng                         Amphur/Khet   
จังหวัด                                    รหัสไปรษณีย์         
Province                              Postal Code                                   

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

 

 

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

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาท าเครื่องหมาย 
 ที่   1. ระบุช่ือผู้รับมอบอ านาจ 
If you make proxy by choosing No.1, 
please mark  at  1. and give the 
details of proxy (proxies). 
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 2. มอบฉันทะให้กรรมการคนใดคนหนึ่งของบริษทัฯ คือ 
Appoint any one of the following Directors of the Company 
 นายชุมพร  พลรักษ์  Mr. Chumporn Pholaruksa หรือ/Or 
 นายสุพัฒนกิจ  นาคเสวต  Mr. Supatanakit Narkasawet  
(รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560) (Details of Directors of the Company are specified in Enclosure 8 
of the Notice of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders) 

 
ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการที่ไม่
สามารถเข้าประชุม 
In this regard, in the case where any of such Directors is unable to attend the meeting, the other Directors shall be appoint ed as a proxy 
instead of the Directors who is unable to attend the meeting. 

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวันท่ี27 เมษายน 2560 
เวลา 10.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขท่ี 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on April 27, 2017 at 
10.00 hrs. at Infinity room, 7th floor, AETAS Lumpini, 1030/4 Rama 4 Road, Thungmahamek, Satorn, Bangkok  10120 or such other date, 
time and place as the meeting may be held.  

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

  หุ้นสามัญ                หุ้น          และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้    เสียง 
        ordinary share               shares     and have the rights to vote equal to                    votes  
  หุ้นบุริมสิทธ ิ                หุ้น          และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้    เสียง 
        preference share shares     and have the rights to vote equal to                                     votes 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด เสียง 
 Total voting right Votes 

 
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้ 

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

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 ประชุมเมื่อวันท่ี 2 ธันวาคม 2559 
Agenda item no. 1 To adopt the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2016 held on December 2, 2016  

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง_________เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain                       Votes 

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี ของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 
Agenda item no. 2 To acknowledge the annual report of the Board of Directors on the result of the Company’s business operation for the 

year 2016 
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda) 

 
 

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาท าเครื่องหมาย 
 ที่   2. และเลือกกรรมการคนใด
คนหนึ่ง 
If you make proxy by choosing No. 2, 
please mark  at  2. and choose 
one of these Directors. 
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วาระท่ี 3    พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญช ีสิ้นสุด ณ วันท่ี 
Agenda item no. 3   31 ธันวาคม 2559 
 To consider and approve the financial statement and statement of comprehensive income for the fiscal year ended 

December 31, 2016 
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง_________เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain                      Votes 

วาระท่ี 4    พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2559 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และ 
 Agenda item no. 4   งดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี  2559 
 To consider and approve the non-allocation of the profit to the reserve fund as prescribed by law and non-payment of 

dividend for the operational result of the Company for the year 2016 
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง_________เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain                      Votes 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2560 การเพิ่มเติม
กรรมการ และการแต่ตั้งกรรมการใหม่ 

Agenda item no. 5 To consider and approve the election of the Directors to replace those who completed the term  of the year 2017, the 
increase of directors and the appointment of new directors 
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 Election of each nominated directors 
1.  ช่ือกรรมการ นายติรวัฒน์  สุจริตกุล 
 Director’s name Mr. Tirawat  Sucharitakul  
 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง_________เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain                      Votes 
2.  ช่ือกรรมการ นายกวิน  เฉลิมโรจน์ 
 Director’s name Mr. Kawin  Chalermroj  
 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง_________เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain                      Votes 
3.  ช่ือกรรมการ นายสมพรต  สาระโกเศศ 
 Director’s name Mr. Somprot  Sarakosas  
 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง_________เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain                      Votes 
4.  ช่ือกรรมการ นายสุรศักดิ์  องอาจถาวร 
 Director’s name Mr. Surasak  Ongartthaworn  
 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง_________เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain                      Votes 
5.  ช่ือกรรมการ นายธนพล  คล่องประมง 
 Director’s name Mr. Thanapon  Klongpramong 
 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง_________เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain                      Votes 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 
Agenda item no. 6 To consider and approve the remuneration of the Directors for year 2017 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง_________เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain                      Votes 
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วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
Agenda item no. 7 To consider and approve the appointment of auditors and the audit fee for the fiscal year ending December 31, 2017 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง_________เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain                      Votes 

วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
Agenda item no. 8 Other matters (if any) 
 
 (5)  การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการ
ใด ให้ผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
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. 

 
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท 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 …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ/Grantor 

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

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

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

(...…………………...…………………….) 
 

หมายเหต/ุRemarks 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้  ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน 

(Custodian)  
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
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. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
The documents needed to be attached to this Proxy form are: 
(1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

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

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

จ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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. ในกรณีที่มีวาระทีจ่ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ 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  

 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ ช้ัน 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 
ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120   หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
At the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on April 27, 2017 at 10.00 hrs. at Infinity room, 7th floor, AETAS Lumpini, 1030/4 
Rama 4 Road, Thungmahamek, Satorn, Bangkok  10120  or such other date, time and place as the meeting may be held 
 

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

 วาระท่ี   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

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

 วาระท่ี   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

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

 วาระท่ี   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

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

 วาระท่ี   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี้ 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8 

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม: ท่านที่ 1 (นายชุมพร  พลรักษ์) 

ช่ือ  นายชุมพร  พลรักษ์ 
อายุ    67 ปี  
สัญชาติ  ไทย  
 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา  

 ปริญญาโท  รัฐประศาสนศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ปริญญาตรี   นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

ประวัติการท างาน 
2559-ปัจจุบัน 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) 
2552-2553 

 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
2552-2552 

 ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี 
2551-2552 

 อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 
2549- 2551 

 ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก 
2549- 2549 

 ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี 
2548- 2549 

 นักปกครองระดับ 10   ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
2545- 2548 

 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
2544- 2545 

 นักบริหาร ระดับ 9 รองผู้อ านวยการส านักอนามัย  กรุงเทพมหานคร   
2541 - 2544  

 นักบริหาร ระดับ 9 รองผู้อ านวยการส านักพัฒนาชุมชน  กรุงเทพมหานคร 
เกียรติคุณ และรางวัลที่เคยได้รับ 

-  ปี  2551  จังหวัดเดียวที่มีความโปร่งใสในการบริหารราชการมากที่สุด 
-  ปี  2551  ผลงานปราบปรามยาเสพติดยอดเยี่ยม 
-  ปี  2550  มีประชาชนลงมติเสียงเลือกต้ังเป็นอันดับ 2 ของประเทศ 
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ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม: ท่านที่ 2 (นายสุพัฒนกิจ นาคเสวต 

ช่ือ   นายสุพัฒนกิจ  นาคเสวต        
อายุ    57 ปี  
สัญชาติ  ไทย  
 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา   

 ปริญญาตรี สาขา Costing จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

    
ประวัติการท างาน 

2559 - ปัจจุบัน 

 กรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) 
2540 - ปัจจุบัน 

 General Manager , System Four Consultant Corp Co., Ltd. 
2539 - 2540 

 Budget Control Manager, Toyota Motor (Thailand) Co., Ltd. 
2536 - 2539 

 Managing Director , Dulyakij Accounting Office Co., Ltd. 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 9 

 

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2560 
 

 แผนที่โรงแรมเอทัส ลุมพิน ี(Aetas Lumpini) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานที่จัดประชุม   : โรงแรมเอทัส ลุมพิน ี(Aetas Lumpini) ณ ห้องอินฟินิตี ้(Infinity room) ช้ัน 7 

  เลขที ่1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท ์ : 02 6189556 

การเดนิทาง : รถไฟใต้ดนิ MRT สถานีลุมพิน ี ทางออกประต ู1 

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


