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ที ่  UPA-EGM-1/59 

                      วันที ่ 11  พฤศจิกายน 2559 

 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559    

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.     ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ประชุมเม่ือวันที่ 29 เมษายน 2559 

2.     สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท 

  3.     รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

  4.     ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 

  5.     เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องน ามาเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือครั้งที่ 1/2559 

  6.     หนังสือมอบฉันทะ  

  7.     ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม 

  8.     แผนที่สถานที่จัดประชุม 

         ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 
เวลา 10.00 น.  (เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.30 น.) ณ ห้องบอลรูม ช้ัน 3 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนช่ัน 
กรุงเทพมหานคร เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ 
ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

วาระที่  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ประชุมเม่ือวันที่ 29 เมษายน 2559 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  บริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ประชุมเม่ือ  
วันที่ 29 เมษายน 2559 และได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายก าหนดเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ประชุมเม่ือวันที่ 29 เมษายน 2559 (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1) 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ประชุม
เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2559 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

หมายเหตุ มติวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 2     พิจารณาให้การรับรองหรือให้สัตยาบันในการลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement)
ระหว่างบริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จ ากัด (Myanmar UPA Co., Ltd.) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทกับการไฟฟ้า
แห่งสหภาพเมียนมาร์ (Myanmar Electric Power Enterprise: MEPE) เพื่อด าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
และจัดจ าหน่ายไฟฟ้า 

วัตถุประสงค์และเหตุผล    บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จ ากัด (Myanmar UPA Co., Ltd.) (“MUPA”) ซึ่ง

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายแห่งสหภาพเมียนมาร์ (บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99 และ 

บริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จ ากัด (“APU”) ถือหุ้นร้อยละ 1) ในฐานะผู้ขาย ได้ลงนามในสัญญา

ซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) กับการไฟฟ้าแห่งสหภาพเมียนมาร์ (Myanmar Electric Power 

Enterprise: MEPE) ในฐานะผู้ซื้อแล้ว (“สัญญาซื้อขายไฟฟ้า”) ซึ่งสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจะยังไม่มีผลใช้บังคับ

จนกว่าเง่ือนไขการมีผลบังคับของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าทุกข้อจะได้ส าเร็จครบถ้วนหรือได้รับการยกเว้น โดย

เง่ือนไขดังกล่าวที่ส าคัญได้แก่ 

1. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องลงนามในสัญญาเช่าที่ดินที่ใช้ส าหรับการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้า 

2. MEPE ได้เบิกสินเช่ือก้อนแรกจากผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อใช้ก่อสร้างสายส่งกระแสไฟฟ้า 

(Transmission Facilities) 

3. กระทรวงพลังงานไฟฟ้า (Ministry of Electric Power: MOEP) ของประเทศเมียนมาร์ออก Letter of 

Comfort ให้แก่บริษัทย่อย 

4. บริษัทย่อยได้รับใบอนุญาตที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้า 

5. เง่ือนไขบังคับก่อนในสัญญาจัดหาสินเช่ือส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าได้รับการปฏิบัติส าเร็จลุล่วงแล้ว 

ทั้งนี้ เง่ือนไขบังคับก่อนข้อ 5 ข้างต้น (เกี่ยวกับสัญญาจัดหาสินเช่ือส าหรับโครงการโรงไฟฟ้า) จะไม่สามารถ
ได้รับการยกเว้นหากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่ตกลงยกเว้น 

ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้การรับรองหรือให้สัตยาบันแก่การลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพื่อด าเนิน
โครงการโรงไฟฟ้าโดยบริษัทย่อย บริษัทและบริษัทย่อยก็จะด าเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้เง่ือนไขการมีผล
บังคับของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Effectiveness) เกิดเป็นผลส าเร็จ ทั้งนี้ คณะกรรมการและบริษัทย่อยจะไม่
ก่อให้เกิดรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน (Capital Expenditure) ใดๆ ซึ่งอาจมีจ านวนสูงและเป็นภาระ
ทางการเงินแก่บริษัทและบริษัทย่อยในช่วงก่อนที่สัญญาซื้อขายไฟฟ้าจะมีผลบังคับ  และบริษัทจะไม่ท าการ
ลงทุนใดๆ ในช่วงจัดเตรียมโครงการโดยใช้เงินทุนจดทะเบียนของบริษัท  เว้นแต่เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการ
เตรียมการด าเนินโครงการ (Pre-Development Costs) เช่น ค่าที่ปรึกษาด้านต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อขอ
การสนับสนุนทางการเงิน ซึ่งเป็นรายจ่ายตามปกติในช่วงการเตรียมงานโครงการและจะมีจ านวนไม่สูงมาก 
หรือลงนามในสัญญาจัดหาสินเช่ือใดๆ จนกว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะได้รับอนุมัติการเข้าท ารายการ
โครงการโรงไฟฟ้าจากตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเป็นทางการ  

ในทางกลับกัน ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ให้การรับรองหรือไม่ให้สัตยาบันแก่การลงนามในสัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้าโดยบริษัทย่อย บริษัทและบริษัทย่อยจะไม่สามารถด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าต่อไปได้ โดยบริษัท
จะไม่ลงนามในสัญญาจัดหาสินเช่ือใดๆ จึงไม่จ าเป็นต้องรออีกต่อไปว่า เง่ือนไขของการมีผลบังคับของ
สัญญาซื้อขายไฟฟ้าจะส าเร็จ และสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจะมีผลบังคับหรือไม่ เนื่องจากการจัดหาสินเช่ือ
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ส าหรับโครงการ ซึ่งเป็นหนึ่งในเง่ือนไขส าคัญของการมีผลบังคับของสัญญาจะไม่มีโอกาสเกิดข้ึนหรืออีกนัย
หนึ่งตกเป็นพ้นวิสัย 

ทั้งนี้ บริษัทจะไม่เข้าท าโครงการโรงไฟฟ้าก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาค าขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่
ของบริษัทแล้วเสร็จ 

การลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพื่อด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวเป็นการเข้าท ารายการตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็น
การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ
บริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเกี่ยวกับการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) โดยรายการมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับ
ร้อยละ 374.33 ของมูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิ โดยที่มูลค่าการลงทุนมีขนาดของรายการดังกล่าวสูงสุดร้อย
ละ 100 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทซึ่งเข้าลักษณะเป็นรายการประเภทที่ 4 ตามประกาศเกี่ยวกับการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไป บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าท ารายการต่อตลาดหลักทรัพย์  แต่งต้ังที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อการท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์  และจัดให้มีการประชุมผู้ถือ
หุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการ จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้การรับรองหรือให้
สัตยาบันในการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า  รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ของบริษัท (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2)  

อนึ่ง ในการด าเนินการดังกล่าว บริษัทได้แต่งต้ังให้บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษา
ทางการเงินที่อยู่ในบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อการท ารายการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตาม
รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3) 

นอกจากนี้ เพื่อให้สามารถด าเนินการในเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้าและการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้า จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทย่อย หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของ
บริษัทย่อย มีอ านาจพิจารณาและด าเนินการในเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับสัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้าและการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้า  

  ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติดังนี้ 

  1. พิจารณาให้การรับรองหรือให้สัตยาบันในการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase 
Agreement) ระหว่าง MUPA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทกับ MEPE เพื่อด าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและ
จัดจ าหน่ายไฟฟ้า เนื่องจากรายการมีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทโดยมี
รายละเอียดตามวัตถุประสงค์และเหตุผลดังกล่าวข้างต้นทุกประการ และ 

  2. พิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทย่อย หรือบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจากกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทย่อย มีอ านาจพิจารณาและด าเนินการในเรื่องต่างๆ ที่
จ าเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้า 
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หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงท้ังหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 3 พิจารณาให้สัตยาบันการเข้าซ้ือหุ้นในบริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จ ากัด 

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จ ากัด จ านวน 980,000 
หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 98 ของทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้ว เม่ือวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ซึ่งการท ารายการ
ดังกล่าวเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศเกี่ยวกับการได้มาหรือจ าหน่ายไป โดยมีขนาดรายการ
สูงสุดเท่ากับร้อยละ 30.1 ของมูลค่าสินทรัพย์ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ (NTA) ค านวณจากงบการเงินรวม
ของบริษัทส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศ
เกี่ยวกับการได้มาหรือจ าหน่ายไป โดยคณะกรรมการบริษัทได้ด าเนินการอนุมัติรายการนี้และส่งหนังสือแจ้ง
ผู้ถือหุ้นแล้วเม่ือวันที่ 30 พฤษภาคม 2557  ซึ่งเป็นระยะเวลาภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาด
หลักทรัพย์ตามประกาศรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจ าหน่ายไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศ
เกี่ยวกับการได้มาหรือจ าหน่ายไป 

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 107 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทซึ่งก าหนดให้การซื้อกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทต้องได้รับการ
อนุมัติจากที่ประชุมผุ้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้สัตยาบันการเข้าซื้อหุ้น
สามัญของบริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จ ากัด ดังกล่าว 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้สัตยาบันการ
เข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จ ากัด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 107 ของพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท 

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงท้ังหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาให้สัตยาบันการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทและอนุมัติการก าหนด 

 วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัท 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่บริษัทได้เพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) จ านวน 14 
ราย ตามมติคณะกรรมการครั้งที่ 10/2557 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 29 กันยายน 2557 และมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้นครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 โดยบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยถึงวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มทุนดังกล่าวตามแบบ
รายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ฉบับลงวันที่ 29 กันยายน 2557 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมเม่ือวันที่ 15 ตุลาคม 
2557) ดังนี้ 

1. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเป็นเงินลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ โดยบริษัทคาดว่าจะ
น าเงินที่ได้จากการระดมทุนจากการเสนอขายบุคคลในวงจ ากัดในครั้งนี้ จ านวนไม่เกิน 500 ล้านบาท 
ไปใช้ในการซื้อที่ ดินเปล่า ซึ่งเป็นที่ ดินแปลงใหม่ที่บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจา กับบุคคลที่ไม่มี
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ความสัมพันธ์และไม่เกี่ยวโยงและพัฒนาที่ดินที่กล่าวดังเป็นคอนโดมิเนียม เบื้องต้นบริษัทคาดว่าจะมี
มูลค่าการก่อสร้างมากกว่า 1,000 ล้านบาท 

2. เพื่อเป็นการขยายฐานทุนของบริษัทให้เหมาะสมและเพียงพอในการพัฒนาธุรกิจในปัจจุบัน และการ  
ลงทุนในธุรกิจใหม่ด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงานทางเลือก เช่น พลังงานชีวะมวล พลังงานชีวภาพ 
พลังงานไอน้ า พลังงานความร้อน พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานทดแทน และสาธารณูปโภคอื่นๆ เป็น
ต้น ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ หรือการขยายกิจการที่จะเพิ่มรายได้ และสามารถสร้างก าไรแก่บริษัทฯ 
โดยบริษัทฯ คาดว่าจะน าเงินที่ได้จากการระดมทุนจากการเสนอขายบุคคลในวงจ ากัดในครั้งนี้ จ านวน
ไม่เกิน 1,275 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ 

แต่เนื่องจากภายหลังการเพิ่มทุน สถานการณ์ต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงไป บริษัทจึงได้ยกเลิกและไม่ได้มีการ
ลงทุนในโครงการซื้อที่ดินเปล่าแปลงใหม่และพัฒนาที่ดินเป็นคอนโดมิเนียมดังกล่าว ซึ่งต้ังอยู่ที่อ าเภอปาก
ช่อง จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากผู้ขายได้ตกลงกับผู้ซื้อรายอื่น นอกจากนี้ บริษัทได้รายงานผลการใช้
เงินทุนในส่วนที่เพิ่มทุนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเม่ือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 (และตามที่ ได้
แก้ไขเพิ่มเติมเม่ือวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559) ว่าได้น าเงินดังกล่าวส่วนหนึ่งไปใช้เป็นเงินให้กู้ยืมแก่บริษัท 
อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด ณ วันที่ 8 กันยายน 2558 เพื่อน าไปซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมระบบสื่อสารผ่าน
แอพพลิเคช่ันจ านวน 150 ล้านบาท ทั้งนี้ การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อปรับกลยุทธ์และทิศทางการ
ด าเนินธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ จากธุรกิจเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ประเภทเกม ซึ่งไม่ได้รับความนิยมมากนักใน
ปัจจุบัน ไปเป็นธุรกิจซอฟต์แวร์ในลักษณะเทคโนโลยีด้านการติดต่อสื่อสาร (Communication) เพื่อพัฒนา
และฟื้นฟูธุรกิจด้านนี้ของบริษัท และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและรับรองการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทตาม
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้สัตยาบันการ
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากที่ได้เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ดังกล่าว โดยยกเลิกวัตถุประสงค์ส่วนการลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ส่วนที่ระบุถึงการซื้อที่ดินเปล่า
และพัฒนาที่ดินดังกล่าวเป็นคอนโดมิเนียม (โครงการที่ถนนธนะรัชต์)  

นอกจากนี้ บริษัทยังเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนใหม่ เพื่อให้วัตถุประสงค์
ในการใช้เงินส่วนที่เพิ่มทุนใหม่ดังกล่าวสอดคล้องกับแผนการด าเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน รวมทั้งมี
ความชัดเจนต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในการด าเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์การใช้เงิน
เพิ่มทุนใหม่เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทเป็นเงินลงทุนส าหรับการขยายธุรกิจต่างๆ  ของกลุ่ม
บริษัท และเพื่อเป็นแหล่งเงินทุน (Fundings) ส าหรับธุรกิจที่ด าเนินอยู่ในปัจจุบันของบริษัทและกลุ่มบริษัท 
รวมทั้งการขยายฐานทุนของบริษัทและกลุ่มบริษัทให้เหมาะสมและเพียงพอในการพัฒนาธุรกิจที่บริษัท และ
กลุ่มบริษัทด าเนินอยู่ในปัจจุบัน โดยมีจ านวนเงินและระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้เงินลงทุนดังนี้ 

1.  ธุรกิจพลังงาน จ านวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้เงินลงทุนภายในกลางปี 2563 

2.  ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวนไม่เกิน 800 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้เงินลงทุนภายในปี 

     2561 

3. โครงการอสังหาริมทรัพย์ จ านวนไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้เงินลงทุนภายในปี  

     2561 
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ทั้งนี้ วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนเดิมของบริษัทและวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทมี
รายละเอียดที่อาจเปรียบเทียบได้โดยสังเขปดังนี้  

ล าดับ วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนเดิม จ านวนเงิน  
(ล้านบาท) 

วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนใหม่ จ านวนเงิน 
(ล้านบาท)/ 

ระยะเวลาท่ีคาดว่า
จะใช้เงินลงทุน 

1 เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเป็นเงินลงทุนใน
โครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ 

เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัท เป็นเงินลงทุน
ส าหรับการขยายธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษัท และเพ่ือเป็น
แหล่งเงินทุน (Fundings) ส าหรับธุรกิจที่ด าเนินอยู่ใน
ปัจจุบันของบริษัทและกลุ่มบริษัท รวมทั้งการขยายฐานทุน
ของบริษัทและกลุ่มบริษัทให้เหมาะสมและเพียงพอในการ
พัฒนาธุรกิจที่บริษัทและกลุ่มบริษัทด าเนินอยู่ในปัจจุบัน 

 1.1   ซื้ อที่ ดินแปลงใหม่  ตั้ งอยู่ที่
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

ไม่เกิน 500 1.1  ธุรกิจพลังงาน ไม่เกิน 2,000/ 
ภายในกลางปี 2563 

 1.2  พัฒนาที่ดินเป็นคอนโดมิเนียม มากกว่า 1,000 1.2  ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่เกิน 800/  
ภายในปี 2561 

   1.3  โครงการอสังหาริมทรัพย์ ไม่เกิน 500/ 
ภายใน ปี 2561 

2 เพ่ือเป็นการขยายฐานทุนของบริษัท 
ให้เหมาะสมและเพียงพอในการ
พัฒนาธุรกิ จในปัจจุบัน และการ
ลงทุนในธุรกิจใหม่ด้านที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจพลังงานทางเลือก 

ไม่เกิน 1,275 -  

จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาให้สัตยาบันการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนของ
บริษัทและอนุมัติการก าหนดวัตถุประสงค์ส าหรับการใช้เงินเพิ่มทุนใหม่ตามรายละเอียดดังกล่าว เพื่อให้ผู้ถือ
หุ้นได้รับทราบและพิจารณาการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทและแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัท  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้สัตยาบันการ
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทและอนุมัติการก าหนดวัตถุประสงค์ส าหรับการใช้เงิน
เพิ่มทุนใหม่ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ 

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

หมายเหตุ ในการเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่ก าหนดในหนังสือเชิญประชุม จะต้องมีคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดสนับสนุน เพื่อบรรจุให้ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม 
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จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) โปรดเข้าร่วมประชุม
ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันจักขอบคุณยิ่ง  โดยโปรดตรวจสอบรายการเอกสารหรือหลักฐานที่
ต้องน ามาเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 5) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของท่านผู้ถือหุ้น 

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งต้ังบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุม กรุณา
กรอกและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ ( ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6) และส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากร
แสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อยดังกล่าวต่อประธานในที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมายก่อนผู้รับมอบ
ฉันทะเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและข้อมูลตามข้อมูล
กรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 7) เป็นผู้รับมอบฉันทะของท่านในการประชุมได้  

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ 
สถานที่ประชุม ต้ังแต่เวลา 8.30 น. จนถึงเวลา 10.00 น.  

 

           ขอแสดงความนับถือ  

      

 

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

             (นายกวิน  เฉลิมโรจน์)   
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับท่ี 1 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 

บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) 
ณ ห้องบอลรูม ช้ัน 3 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหานคร  

เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

 
องค์ประชุม 

ณ เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 17 ราย และโดยการมอบฉันทะจ านวน 27 ราย 
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้น  44 ราย นับรวมจ านวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,300,524,810 
หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49.4831 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงครบเป็นองค์ประชุม 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม   

1. นายติรวัฒน์ สุจริตกุล ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

2. นายกวิน เฉลิมโรจน ์ กรรมการ  

3. นายอุปกิต ปาจรียางกูร กรรมการ 

4. นายสมพรต สาระโกเศศ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

5. นายสมศักดิ์ รัตนผล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

6.  นายชุมพร พลรักษ์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

นายสมนึก เจตน์จิราวัฒน ์ กรรมการ 

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายมนตรี ศรีสกูล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2. นายธิติ เวชแพศย ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านบัญชีและการเงิน 

ผู้สอบบัญชี  

นางสาวยุพิน  ชุ่มใจ บริษัท เอส พี  ออดิท จ ากัด 

ที่ปรึกษากฎหมาย 

1. นายสมบูรณ์ กิติญาณทรัพย์ บริษัท นอร์ตัน โรส ฟุลไบรท์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

2.      นายธีระภัทร ปรัชญารัตนวุฒิ      บริษัท นอร์ตัน โรส ฟุลไบรท์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
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เร่ิมการประชุม 

นายติรวัฒน์ สุจริตกุล ประธานกรรมการ ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยประธานฯ 
มอบหมายให้นายสมบูรณ์ กิติญาณทรัพย์ ท าหน้าที่ผู้ด าเนินการประชุม (“ผู้ด าเนินการประชุมฯ”)  ผู้ด าเนินการประชุมฯ 
รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าปัจจุบันบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีทุนจดทะเบียน
ทั้งสิ้น 3,475,000,000 บาท มีทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 3,335,000,000 บาท เป็นหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทั้งหมดจ านวน 
6,670,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

โดยในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 17 ราย และโดยการมอบฉันทะจ านวน 
27 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้น 44 ราย นับรวมจ านวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 
3,300,524,810 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49.4831 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงครบเป็นองค์ประชุม
ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 ซึ่งก าหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มา
ประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า  1 ใน 3 
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ 

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ด าเนินการประชุมฯ ได้ช้ีแจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการนับคะแนนเสียงและ
วิธีการลงคะแนน ดังต่อไปนี้ 

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตาม
จ านวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา 

2. วิธีการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นลงลายมือช่ือในบัตรลงคะแนนในการลงคะแนนเสียงส าหรับทุก
วาระ (ยกเว้นในวาระที่ 5 เกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระซึ่งจะ
ระบุถัดไป) โดยหากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจ านวน
เสียงต่อมติที่น าเสนอ ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และยกมือให้
เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน 

3. ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนน
เสียงท้ังหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการ
ลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ  

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนนเป็นโมฆะ 

1) บัตรลงคะแนนที่มีการท าเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง 

2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน 

3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือช่ือก ากับ 

4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงท่ีมีอยู่ 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนจะต้องขีดฆ่าของเดิมและลงช่ือก ากับทุกครั้ง 
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 4. ผู้ถือหุ้นที่ท าหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งก าหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์
ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ 

5. การลงคะแนนในวาระที่ 5 เกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระ 

 ผู้ถือหุ้นที่ท าหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้
มอบฉันทะ 

 บริษัทฯ จะเสนอให้พิจารณาเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่
เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบโดยเจ้าหน้าที่จะไปเก็บบัตร
ลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงส าหรับการพิจารณาเลือกต้ังกรรมการแต่ละราย
ก่อนเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการบันทึกผลการลงคะแนน และเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น
ทั้งหมดที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยภายหลังการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองด
ออกเสียงแล้ว 

6. ข้อบังคับของบริษัทฯ  ข้อ 30 ก าหนดว่า ในการออกเสียง ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง ในกรณีปกติ 
ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 

ทั้งนี้ กรณีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษัทฯ จะนับการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวเป็น
ฐานในการนับคะแนนด้วย 

7. ในแต่ละวาระให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ลงคะแนน ยกเว้นวาระดังต่อไปนี้  

 วาระที่ 6 : การพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง
ในสามของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ 

 วาระที่ 8 : การพิจารณาเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จ านวน 9 ข้อ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
ของบริษัทฯ จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 

8. ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อนหรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้ 
โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม 

9. คะแนนเสียงของจ านวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้ เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้
ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ท าให้จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน 

10. การนับคะแนนเสียงในครั้งนี้ บริษัทฯ มีที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท นอร์ตัน โรส ฟุลไบรท์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด คือ นายธีระภัทร ปรัชญารัตนวุฒิ เป็นพยานในการนับคะแนน 
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11. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
วาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งช่ือและนามสกุลก่อนการ
ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นข้อมูลให้กับบริษัทฯ 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีค าถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดสอบถาม
หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ช่วงท้ายของการประชุม  

นอกจากนี้ ผู้ด าเนินการประชุมฯ ได้แนะน ากรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม 

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้ผู้ด าเนินการประชุมฯ ด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2558 ประชุมเม่ือวันที่ 28 สิงหาคม 2558 

ผู้ด าเนินการประชุมฯ ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 
1/2558 ประชุมเม่ือวันที่ 28 สิงหาคม 2558 และได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายก าหนดเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุม  

ผู้ด าเนินการประชุมฯ สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
หรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถาม  

ผู้ด าเนินการประชุมฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ง
ที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ตามที่น าเสนอ 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 28 
สิงหาคม 2558  ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 3,300,626,810 99.9997 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 10,000 0.0003 
รวม 3,300,636,810 100 

 

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2     พิจารณารับทราบรายงานประจ าปีเก่ียวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 

ผู้ด าเนินการประชุมฯ ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญที่
เกิดข้ึนในรอบปี 2558 ไว้ในรายงานประจ าปี 2558 ของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่ง
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ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม จากนั้นมีการแสดงวีดิทัศน์สรุปสาระส าคัญของผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ในรอบปี 2558 ดังนี้ 

 การเข้ามาบริหารกิจการบริษัทฯ ภายหลังการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คณะกรรมการและทีม
ผู้บริหารมีความต้ังใจและทุ่มเทท่ีจะพลิกฟื้นธุรกิจของบริษัทฯ ตามหลักธรรมาภิบาล ท าให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  มี
ผลประกอบการที่ดีอย่างยั่งยืน และมีโครงการลงทุนที่มีศักยภาพ ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาโครงการธุรกิจเดิม ซึ่งจะ
ส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัทฯ อย่างม่ันคงในอนาคต เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น 

 ปัจจุบัน บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ ดังนี้ 

1. ธุรกิจพลังงาน  

ธุรกิจดังกล่าวอยู่ภายใต้การด าเนินงานของบริษัท อันดามัน เพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิต้ี จ ากัด (“APU”) ซึ่งเป็น
บริษัทลูกที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 93 โดยสามารถเปิดโรงไฟฟ้าในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายได้ส าเร็จเป็นแห่งแรก เพื่อ
แก้ไขปัญหาขาดแคลนไฟฟ้าของประชาชนในเมืองทวายและได้จ่ายกระแสไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว และเพื่อรองรับการลงทุนใน
อนาคต APU ได้ท าความตกลงกับรัฐบาลเมียนมาร์และกระทรวงพลังงานไฟฟ้าของเมียนมาร์ ในการร่วมมือกันพัฒนาโรง
ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติแห่งแรกในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย โดยการด าเนินงานแบ่งออกเป็น 2  เฟสดังนี้  

(1) เฟสที่  1 โรงไฟฟ้าก าลังการผลิต 6 - 20 เมกะวัตต์  ซึ่งด า เนินการจ่ายไฟฟ้าให้เมืองทวาย รัฐ  
ทะนินทะยี ต้ังแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2558 และสามารถรับรู้รายได้แล้ว 

(2) เฟสที่ 2 โรงไฟฟ้าก าลังการผลิต 200 เมกะวัตต์  โดยบริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกที่
บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99 ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า หรือ PPA กับกระทรวงพลังงานสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ เม่ือวันที่ 28 มีนาคม 2559 เพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังก๊าซธรรมชาติ Cogeneration ขนาด 200 เมกะวัตต์ ซึ่งความ
ร่วมมือในการลงทุนด้านพลังงานในครั้งนี้ สามารถลดปัญหาขาดแคลนไฟฟ้า และเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจและ
การลงทุนของประเทศเมียนมาร์ อีกทั้งเป็นการสร้างโอกาสให้ประเทศไทยได้ลงทุนในธุรกิจพลังงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทวาย 

2. ธุรกิจเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร  

ธุรกิจดังกล่าวอยู่ภายใต้การด าเนินงานของบริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกที่บริษัทฯ ถือ
หุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 โดยในยุคดิจิตอลที่ผู้บริโภคนิยมอุปกรณ์สมาร์ทโฟนในการเข้าถึงบริการและข้อมูลข่าวสาร บริษัทฯ 
จึงมุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจ Mobile Solution และระบบ Social Media เพื่อน าไปสู่ก้าวใหม่ของการสื่อสารแบบคมชัด ไร้
พรมแดน ด้วยแอพพลิเคชัน “Mozer Mobile Communication Platform” ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้กับองค์กร
ซึ่งมีฟังก์ช่ันหลายรูปแบบ เช่น 

- Live VDO Broadcast: สามารถถ่ายทอดสด VDO ให้พนักงานทุกกลุ่มในองค์กรดูได้ 

- Talk: สามารถสื่อสารกับพนักงานทุกกลุ่มในองค์กรได้พร้อมกันในลักษณะวิทยุสื่อสาร (Walkie - 
Talkie) 

- Chat & Share: สามารถส่งข้อความ รูปภาพ หรือไฟล์งานให้พนักงานทุกกลุ่มในองค์กรได้พร้อมๆ กัน 
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- Dispatcher: ผู้ดูแลระบบส่วนกลางสามารถเลือกกลุ่มผู้สนทนาจาก Google map รวมถึงดูรายงานการใช้
งานต่างๆ ของพนักงานได้ 

ด้วยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนองค์กรจากต่างประเทศ ท าให้แอพพลิเคชัน Mozer มีการขายผ่าน
ช่องทางดังต่อไปนี้ 

(1) การขายผ่านช่องทาง AIS ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรายใหญ่ในประเทศไทย ได้ออกผลิตภัณฑ์ AIS Live & 
Talk Powered by Mozer และท าการประชาสัมพันธ์ ด าเนินการขายให้กับลูกค้าองค์กร และฐานลูกค้าของ AIS 

(2) การขายผ่านช่องทาง CAT Telecom ผู้ให้บริการเครือข่ายของประเทศไทยที่มีสถานะเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐ และมีช่องทางในการขาย Mozer Solution ให้กับหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของ CAT เอง 

(3) การขายผ่านช่องทาง Oracle ซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีเครือข่ายทั่วโลก ได้น าเสนอผลิตภัณฑ์ Mozer 
โดยเริ่มการขายที่กลุ่มประเทศ AEC และในประเทศต่างๆ ตามมา 

3. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  

นอกจากธุรกิจพลังงานและธุรกิจเทคโนโลยีด้านการสื่อสารแล้ว บริษัทฯ ยังด าเนินโครงการเพื่ อต่อยอด
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยมีโครงการเดอะ พีโน่ เขาใหญ่ ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมตากอากาศ ท่ามกลางธรรมชาติเขาใหญ่ ที่
สร้างเสร็จเรียบร้อย โดยปัจจุบันมียอดโอนแล้วกว่าร้อยละ 25 ซึ่งลูกค้าสามารถเข้าอยู่ได้ในทันที  

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีโครงการพังงาซึ่งเป็นโครงการพัฒนาที่ดินเพื่อแบ่งขาย เนื้อที่รวมกว่า 19 ไร่ โดย
ที่ดินดังกล่าวต้ังอยู่ในท าเลที่ดี อยู่ใกล้กับสนามบินภูเก็ต และติดกับชายหาดนาใต้ บริเวณชายฝั่งอันดามัน ซึ่งมีศักยภาพใน
การพัฒนาเพื่อแบ่งขายแก่ลูกค้าต่อไป 

จากนั้นผู้ด าเนินการประชุมฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
หรือไม่ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถาม  

ทั้งนี้เนื่องจากวาระนี้เป็นการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 
ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

ผู้ด าเนินการประชุมฯ เชิญนายสมพรต สาระโกเศศ เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม 

นายสมพรต สาระโกเศศ ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดท างบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และได้จัดให้บริษัท เอสพี 
ออดิท จ ากัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท าการตรวจสอบ รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว โดยนางสาวยุพิน ชุ่มใจ ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัท เอสพี ออดิท จ ากัด 
ดังกล่าว ได้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ด้วย 

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ
ข้อบังคับบริษัทฯ ซึ่งก าหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบระยะบัญชีเพื่อเสนอ
ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดง
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ฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ  รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดัง
รายละเอียดปรากฏตามส าเนางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลา
บัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เอกสารแนบ 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม  

ผู้ด าเนินการประชุมฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ 
ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถาม  

ผู้ด าเนินการประชุมฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ  รอบ
ระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558   ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 3,300,661,910 99.9997 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 10,000 0.0003 
รวม 3,300,671,910 100 

 

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2558 เป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี  2558 

ผู้ด าเนินการประชุมฯ ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
(ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ ต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารอง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร โดยในกรณีที่
บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้มีการจ่ายเงินปันผล 

 ดังนั้น เม่ือพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่าน
มานั้น บริษัทฯ ยังมีการขาดทุนอยู่จ านวน 403.72 ล้านบาท บริษัทฯ จึงไม่สามารถจัดสรรทุนส ารองและจ่ายเงินปันผลได้
ตามกฎหมาย 

ผู้ด าเนินการประชุมฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ซึ่ง
ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อคิดเห็นหรือข้อสงสัยเพิ่มเติม  

ผู้ด าเนินการประชุมฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2558 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ประจ าปี  2558  
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มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดจัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2558 เป็น
ทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี  2558   
ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 3,300,661,910 99.9997 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 10,000 0.0003 
รวม 3,300,671,910 100 

 

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2559 

ประธานฯ ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบ
ก าหนดต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและลงคะแนนเสียงได้อย่างเต็มที่ 
ประธานฯ จึงเชิญนายอุปกิต ปาจรียางกูร ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบก าหนดต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และได้รับการเสนอช่ือให้กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระ ออกจากห้องประชุมไป
รอในห้องรับรองก่อน และจะได้เชิญกลับมาอีกครั้งเม่ือที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้แล้ว จากนั้น
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ด าเนินการประชุมฯ ด าเนินการประชุมต่อไป 

ผู้ด าเนินการประชุมฯ ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดพ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรรมการจ านวนหนึ่งในสามของจ านวน
กรรมการทั้งหมดจะต้องออกจากต าแหน่งเป็นอัตรา โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 กรรมการที่จะต้องออก
จากต าแหน่งตามวาระมีจ านวน 2 ราย ได้แก่  

(1) นายสมนึก เจตน์จิราวัฒน์ และ  

(2) นายอุปกิต ปาจรียางกูร  

ทัง้นี้ คณะกรรมการได้พิจารณาสรรหาบุคคลเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการทั้ง 2 รายดังกล่าว 
โดยพิจารณาจากทั้งคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และความเช่ียวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินงานของบริษัทฯ  ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกต้ังบุคคลดังต่อไปนี้
เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 
ได้แก่ 

(1) นายวิจักร อากัปกริยา และ 

(2) นายอุปกิต ปาจรียางกูร 
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ทั้งนี้ ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกต้ังเป็นกรรมการมีรายละเอียดปรากฏตามรายนามและ
ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกต้ังเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เอกสารแนบ 4 ซึ่งได้จัดส่ง
ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม  

ผู้ด าเนินการประชุมฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวหรือไม่ 
ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม  

ผู้ด าเนินการประชุมฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้อง
ออกจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2559  

มติที่ประชุม:  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
 มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกต้ังกรรมการ ได้แก่ (1) นายวิจักร อากัปกริยา และ(2) นายอุปกิต  
 ปาจรียางกูร แทนกรรมการซึ่งครบก าหนดต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ  ตามที่เสนอทุกประการ โดยมี
 รายละเอียดดังนี้ 

(1) เลือกต้ังนายวิจักร อากัปกริยา เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 3,289,662,610 99.6665 
ไม่เห็นด้วย 10,999,300 0.3332 
งดออกเสียง 10,000 0.0003 

รวม 3,300,671,910 100 
 

หมายเหต ุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(2) เลือกต้ังนายอุปกิต ปาจรียางกูร เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 3,289,662,610 99.6665 
ไม่เห็นด้วย 10,999,300 0.3332 
งดออกเสียง 10,000 0.0003 

รวม 3,300,671,910 100 
 
หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 

ผู้ด าเนินการประชุมฯ ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดพ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ 
โบนัส และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจก าหนดเป็น
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จ านวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์ และจะก าหนดเป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ 
และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ ด้วย 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 โดยพิจารณาจากขนาด
ธุรกิจ และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยจากการพิจารณาคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. เบี้ยประชุมคณะกรรมการ 

  ประธานกรรมการ     20,000 บาท/ครั้ง 

  กรรมการ      15,000 บาท/ครั้ง 

2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

  ประธานกรรมการตรวจสอบ    20,000 บาท/ครั้ง 

  กรรมการตรวจสอบ    15,000 บาท/ครั้ง 

3. เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 20,000 บาท/ครั้ง 

  กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  15,000 บาท/ครั้ง 

4. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง   20,000 บาท/ครั้ง 

  กรรมการบริหารความเสี่ยง    15,000 บาท/ครั้ง 

ผู้ด าเนินการประชุมฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ 
ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถาม  

ผู้ด าเนินการประชุมฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 
2559  

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 3,317,992,910 99.9997 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 10,000 0.0003 

รวม 3,318,002,910 100 

 

หมายเหตุ ในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม 
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับรอบปีบัญชี ส้ินสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559 

ผู้ด าเนินการประชุมฯ ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
(ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทฯ ที่ก าหนดให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่า
สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกรอบปีบัญชี  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วจึงเ ห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 

(1) นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 และ/หรือ 

(2) นายไพบูล ตันกูล    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ 

(3) นายพิสิฐ ทางธนกุล   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 

และก าหนดค่าสอบบัญชี ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,325,000 บาท 

ผู้ด าเนินการประชุมฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ 
ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถาม 

ผู้ด าเนินการประชุมฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่า
สอบบัญชีส าหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติพิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับรอบปีบัญชี 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 3,317,992,910 99.9997 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 10,000 0.0003 

รวม 3,318,002,910 100 

 

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จ านวน 9 ข้อ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทฯข้อ 3. เร่ืองวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของ     บริษัทฯ 

ผู้ด าเนินการประชุมฯ ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 
จ านวน 9 ข้อ ตามข้อความดังต่อไปนี้เป็นข้อ 50 ถึงข้อ 58 ของวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจเพิ่มเติม
จากธุรกิจเดิม ดังนี้ 
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“ข้อ 50 ประกอบกิจการออกแบบเว็บไซต์ ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบเครือข่าย ระบบอีคอมเมิซ ระบบเว็บไซต์ 
ทุกประเภท  

ข้อ 51  ประกอบกิจการ พัฒนา และบ ารุงรักษา เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร รวมทั้งโมบาย 
แอพพลิเคช่ัน ทุกประเภท  

ข้อ 52  ประกอบกิจการพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบสืบสวนสอบสวน พิสูจน์หลักฐาน ระบบเก็บข้อมูล 
ระบบตรวจสอบโซเชียลมีเดีย  

ข้อ 53  ประกอบกิจการให้บริการอินเตอร์เน็ตผ่านระบบเน็ตเวิร์ค (Network) วายฟาย (Wi-Fi) หรืออุปกรณ์ 
สมาร์ทดีไวซ์ (Smart Device) ทุกประเภท  

ข้อ 54  ประกอบกิจการให้บริการระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบวิทยุสื่อสารหรือระบบสื่อสารข้อมูลภาพ 
เสียง ผ่านอินเตอร์เน็ต ทุกประเภท  

ข้อ 55  ประกอบกิจการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ หรือสื่อวิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ ทุกประเภท  

ข้อ 56  ประกอบธุรกิจบริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบออนไลน์ หรือบริการทางการเงินผ่านระบบ 
อินเตอร์เน็ต หรือโมบายแอพพลิเคช่ัน  

ข้อ 57  ประกอบการจัดจ าหน่ายสินค้า และบริการ ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อออนไลน์ เว็บไซต์ (อัน
มิได้เป็นการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบ
ตรง พ.ศ. 2545)  

ข้อ 58  ประกอบกิจการพัฒนาเทคโนโลยีระบบพิสูจน์ตัวตน ระบบจดจ าและตรวจสอบใบหน้า ระบบ
ตรวจสอบลายนิ้วมือ ระบบตรวจสอบดีเอ็นเอ และระบบไบโอเมทริกซ์ทุกประเภท” 

และเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน  

 

หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. 

จากเดิม 

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจ านวน 49 ข้อ” 

แก้ไขเป็น 

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจ านวน 58 ข้อ” 

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ 
หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้มีอ านาจแก้ไข ตกเติม หรือเปลี่ยนแปลงถ้อยค าในวัตถุประสงค์ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม เพื่อให้สามารถจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ได้ 
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ผู้ด าเนินการประชุมฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ซึ่ง
ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อคิดเห็นหรือซักถาม  

ผู้ด าเนินการประชุมฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จ านวน 9 
ข้อ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ  

มติที่ประชุม:  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จ านวน 9 ข้อ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
ฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 3,317,992,910 99.9997 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 10,000 0.0003 

รวม 3,318,002,910 100 

 

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ผู้ด าเนินการประชุมฯ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่
นอกเหนือจากวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ให้อยู่
ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด โดยประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นๆ เพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้
ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาต่อที่ประชุมเพิ่มเติม 

 ก่อนปิดการประชุม ผู้ด าเนินการประชุมฯ กล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยมี
สาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

ค าถาม นายพีระพล สุวรรณนภาศรี  ผู้ถือหุ้น  สอบถามผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา และสอบถามว่าบริษัทฯ จะ
สามารถท าก าไรได้เม่ือใด และมีโครงการในอนาคตอย่างไรบ้าง 

ค าตอบ ผู้ด าเนินการประชุมฯ ช้ีแจงเรื่องผลการด าเนินงานว่าเป็นไปตามวีดิทัศน์ที่ได้แสดงไปแล้ว โดยเพิ่มเติมว่า 
บริษัทฯ ได้ขยายงานโรงไฟฟ้าในประเทศเมียนมาร์ และมีธุรกิจเพิ่มเติม อีกทั้งยังมีการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส่วนผลประกอบการด้านตัวเลขเป็นไปตามบัญชีงบดุลที่ได้แจ้งไปแล้ว 

ค าถาม นายนพรัตน์ สุจริตจันทร์  ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าในปี 2559 อัตรารายได้ของบริษัทฯ ใน 3 ธุรกิจหลัก จะเป็น
อย่างไร และนอกจากค่าใช้จ่ายซึ่งใช้ในโครงการโรงไฟฟ้าแล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายใหญ่ๆ อีกหรือไม่ 

ค าตอบ นายกวิน เฉลิมโรจน์ ช้ีแจงเรื่องโครงการอสังหาริมทรัพย์ ว่าปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการอสังหาริมทรัพย์หลัก 
2 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการคอนโดมิเนียมที่เขาใหญ่ ซึ่งปัจจุบันมียอดจอง 21 ห้อง โดยมีการโอนให้ลูกค้าแล้ว 13 ห้อง 
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และ (2) โครงการที่จังหวัดพังงา เนื้อที่ประมาณ 19 ไร่ ขณะนี้ก าลังอยู่ในขั้นตอนรังวัดที่ดินเพื่อรวมโฉนดและแบ่งแปลง
ส าหรับขายให้ลูกค้า 

 นายอุปกิต ปาจรียางกูร ช้ีแจงเรื่องธุรกิจพลังงาน ว่าโรงไฟฟ้าขนาด 20 เมกะวัตต์ ขณะนี้เริ่มผลิตไฟให้เมือง
ต่างๆ 7 เมืองในรัฐทวายได้ใช้แล้ว และการไฟฟ้าเมียนมาร์ก าลังด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบสายส่ง คาดว่าอีก
ประมาณ 3 เดือนจึงจะเสร็จ เพราะฉะนั้นความสามารถของโรงไฟฟ้าในการผลิตไฟฟ้าจะขยายจาก 6 เมกะวัตต์เป็น 8 เมกะ
วัตต์ในเร็วๆ นี้ นอกจากนี้ รัฐบาลเมียนมาร์ได้ติดต่อเพื่อที่จะซื้อไฟเพิ่ม และบริษัทฯ ก าลังจะเริ่มก่อสร้างโรงไฟฟ้า 200 เม
กะวัตต์ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 3 ปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ศึกษาช่องทางการลงทุนในประเทศต่างๆ เช่น กัมพูชา ลาว 
ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย และหากมีโครงการที่น่าสนใจก็จะน าเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป  

 นายสุวัฒน์ อินมุตโต ผู้บริหารบริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด (“อินฟอร์เมติกซ์”) ช้ีแจงเรื่องธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศว่าอินฟอร์เมติกซ์ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับธุรกิจตามนโยบายของผู้บริหาร ได้พัฒนา Compact Solution 
Application โดยได้ลงนามสัญญากับ AIS ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรายใหญ่ ท าให้อินฟอร์เมติกซ์เป็นส่วนหนึ่งของการบริการ
ด้านแอพพลิเคช่ันการสื่อสาร นอกจากนี้ ยังได้เปิดบริการกับ CAT Telecom ซึ่งเป็นผู้ให้บริการในหน่วยงานภาครัฐที่ใหญ่
ที่สุด และยังมีแผนในส่วนต่างประเทศ โดยเข้าร่วมกับ Oracle ทั่วเอเชีย เพื่อเจรจากับผู้ให้บริการที่เวียดนามกับเมียนมาร์ซึ่ง
รูปแบบการบริการและรับรู้รายได้มี 2 แบบ ได้แก่ (1) ขายให้กับหน่วยงานในรูปแบบ Service Solution และ (2) รูปแบบ
แอพพลิเคช่ัน โดยให้ AIS ไปให้บริการ ซึ่งการเจริญเติบโตของอินฟอร์เมติกซ์มีความม่ันคง พร้อมไปตามแผนที่วางไว้  

ค าถาม นายพีระพล สุวรรณนภาศรี  ผู้ถือหุ้น  ขอให้กรรมการช้ีแจงเกี่ยวกับอินฟอร์เมติกซ์เรื่องแผนรายได้และ Mozer 
และขอให้ผู้สอบบัญชีช้ีแจงว่าการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าซึ่งปีท่ีแล้วได้ต้ังไว้นั้นส าหรับรายการอะไร  

ค าตอบ นายสุวัฒน์ อินมุตโต ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า ต้ังแต่ต้นปีได้ลงนามในสัญญามูลค่าประมาณ 56 ล้านบาท และรอ
ลงนามอยู่อีกจ านวนหนึ่งซึ่งในอนาคตน่าจะแจ้งข้อมูลตัวเลขได้ โดยปัจจุบันอินฟอร์เมติกซ์เป็นผู้ให้บริการรายเดียวใน
ประเทศไทยซึ่งมีตลาดที่มีขนาดใหญ่มาก การสร้างรายได้จึงค่อนข้างแน่นอน 

 นางสาวยุพิน  ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ปี 2558 ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของปี 2557 ไม่ได้อยู่ใน
ความรับผิดชอบของบริษัท เอส พี  ออดิท จ ากัด แต่ส าหรับเหตุผลของการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่านั้น ขอเรียนแจ้งว่า เดิมบริษัท
ฯ ซึ่งคือบริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเดิมท าธุรกิจซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นธุรกิจที่น าเข้าตลาด
หลักทรัพย์ และได้มีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจหลักมาเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งผู้สอบบัญชีเดิมน่าจะเห็นว่า ลิขสิทธิ์หรือ
สินทรัพย์เดิมน่าจะไม่มีประโยชน์แล้ว ดังนั้น ตามหลักการบัญชีผู้สอบบัญชียังคงต้องพิจารณาในเรื่องของการค่าเผื่อการ
ด้อยค่าซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ซึ่งได้มาในช่วงปัจจุบัน 

ค าถาม  นายเจิดพันธุ์ นิธยายน จากสมาคมส่งเสริมธุรกิจไทย สอบถามกรรมการและผู้บริหารว่าบริษัทฯ สนใจจะ
เข้าร่วมในโครงการแนวร่วมต่อต้านการทุจริตของ CAC หรือไม่ โดยโครงการดังกล่าวปัจจุบันมีบริษัทที่เข้าร่วมแล้ว 400 – 
500 บริษัท และสืบเนื่องมาจากค าตอบเรื่องการลงทุนในแต่ละธุรกิจ บริษัทฯ มีการต้ังเป้าผลตอบแทนในแต่ละธุรกิจ
อย่างไร  

ค าตอบ นายสมพรต สาระโกเศศ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ วางแผนจะเข้าร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านการทุจริต
ของ CAC ภายในปีนี้ โดยบริษัทฯ เริ่มท าโครงการ Code of Practice และโครงการ CSR แล้ว  
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 นายกวิน เฉลิมโรจน์ ช้ีแจงภาพรวมของโครงการอสังหาริมทรัพย์ ว่าส าหรับโครงการคอนโดมิเนียมส่วนที่ยัง
ไม่ได้โอน บริษัทฯ คาดว่าจะท าการตลาดเพิ่มเพื่อให้สามารถปิดโครงการนี้ได้ภายในสิ้นปีนี้ โดยมียอดขายที่เหลือประมาณ 
100 ล้านบาท ส่วนโครงการที่พังงา อาจด าเนินการทดลองขาย (Pre-sales) ได้ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2559  

 นายอุปกิต ปาจรียางกูร ช้ีแจงภาพรวมของธุรกิจพลังงานว่าโครงการเฟสแรกก าลังจะขยายซึ่งจะท าให้รายได้
เพิ่มขึ้น ส่วนโครงการเฟสสองหลังจากที่ได้ COD โครงการ 200 เมกะวัตต์ ตามรายงานคาดว่าจะมีก าไรประมาณกว่า 500 
ล้านบาทต่อปี  

 นายสุวัฒน์ อินมุตโต ช้ีแจงภาพรวมของธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศว่า อินฟอร์เมติกซ์มีแผนด าเนินการที่เน้น
การสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องเป็นรายเดือนซึ่งมีการบริการซอฟต์แวร์เป็นหลัก รวมทั้งมีแผนการในส่วนต่างประเทศ คือ 
ร่วมมือกับผู้ให้บริการประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสร้างรายได้กลับมาที่บริษัทฯ 

ค าถาม  นายนพรัตน์ สุจริตจันทร์  ผู้ถือหุ้น  สอบถามกรรมการว่า Mozer มีคู่แข่งหรือไม่ 

ค าตอบ  นายสุวัฒน์ อินมุตโต ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า ในประเทศไทยปัจจุบัน  Mozer ยังไม่มีคู่แข่ง ส่วนในโลกมี
ประมาณ 2 – 3 ราย ซึ่งขายในราคาเท่ากันแต่ส่วนของอินฟอร์เมติกซ์มี Feature ที่มากกว่าซึ่ง AIS ผู้เป็นผู้ให้บริการก็คาดว่า
จะขยายการให้บริการไปท่ัวโลก   

ค าถาม  นางภัทรศศิร์ พรประภา  ผู้ถือหุ้น สอบถามในแผนระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว ว่าบริษัทฯ จะเริ่มมีก าไร
เม่ือใด และผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลเม่ือใด  

ค าตอบ  นายธิติ เวชแพศย์ ช้ีแจงว่าสัดส่วนรายได้ของปีนี้น่าจะเท่ากับปี 2558 ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี 2558 กับปี 
2557 นั้น มีความเปลี่ยนแปลงมาก คือมีรายรับประมาณกว่าร้อยล้านบาท ส าหรับธุรกิจโรงไฟฟ้า 6 เมกะวัตต์ ในปีนี้น่าจะมี
รายรับประมาณกว่าร้อยล้านบาท ส่วนโครงการอสังหาริมทรัพย์คาดว่าน่าจะรับรู้รายได้ประมาณกว่าร้อยล้านบาท ส่วน
ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศคาดหมายค่อนข้างยากเพราะเป็นธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงเร็วมาก แต่ก็ได้ต้ังเป้าให้มีผล
ประกอบการอยู่ในสัดส่วนที่เท่าๆ กัน นอกจากนี้ บริษัทฯ พยายามที่จะรักษาสภาพคล่อง อย่างไรก็ตาม คาดว่ารายรับของปี
นี้น่าจะอยู่ที่ประมาณสามร้อยล้านบาทโดยตัวแปรส าคัญน่าจะอยู่ที่ภาวะของอสังหาริมทรัพย์ในช่วงครึ่งปีหลัง และความ
เคลื่อนไหวในการขายซอฟต์แวร์ของอินฟอร์เมติกซ์ ซึ่งถ้าเป็นการขายปลีกก็สามารถรับรู้รายได้ได้ เร็ว แต่ถ้าเป็นการขาย
ให้แก่บริษัทหรือส่วนราชการ ก็จะมีรูปแบบของการรับรู้ก าไรขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการ ทั้งนี้ ธุรกิจที่น่าจะเป็นจุดเด่นของ
บริษัทฯ คือธุรกิจพลังงานซึ่งเป็นโครงการที่ใหญ่และต้องใช้เวลานาน และต้องติดตามผลการลงทุนในระยะยาวต่อไป ซึ่ง
เป็นปกติของธุรกิจพลังงาน  

ค าถาม  นายณกรณ์ วิภูษณวรรณ  ผู้รับมอบฉันทะ  สอบถามว่า ธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งมี 3 ส่วนที่ด าเนินการอยู่นั้น
บริษัทฯ ต้องการมุ่งเน้นไปด้านใด เพราะธุรกิจทั้ง 3 ส่วนต้องการความช านาญและเงินทุนแตกต่างกัน และในระยะยาว 
บริษัทฯ มุ่งเน้นธุรกิจใดเป็นพิเศษหรือไม่  

 นายอุปกิต ปาจรียางกูร ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จะมุ่งเน้นธุรกิจพลังงานมากที่สุด โดยการที่บริษัทฯ ได้มี
โอกาสเริ่มโครงการในเมียนมาร์ โดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย เป็นก้าวแรกสู่โครงการต่างๆ อย่างไรก็ตาม ในส่วน
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้นก็อยู่ระหว่างปรับกลยุทธ์ทางด้านการตลาด นอกจากนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาหลายประการทั้ง
ด้านธรรมาภิบาล ซึ่งบริษัทฯ มีที่ปรึกษาทั้งทางด้านกฎหมาย บัญชี และการวางระบบควบคุมภายใน  
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ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นหรือสอบถามเพิ่มเติมต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือ
หุ้นที่กรุณามาร่วมประชุมและปิดการประชุมในเวลา 15.15 น. 

 
 

ลงช่ือ…………………...……ประธานที่ประชุม 
                 ( นายติรวัฒน ์ สจุริตกุล ) 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับท่ี 4 

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 ลงลายมือ ช่ือผู้มอบฉันทะและท 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 หรื อมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
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 าแก้ไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ 
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 

  (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ 

  (จ) การเพิ่ม หรือการลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้  

  (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท  

  (ช) การออกหุ้นใหม่เพื่อช าระแก่เจ้าหนี้ของบริษัทตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน 

ข้อ 31. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจ าปีพึงกระท า มีดังนี้  

 (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีเ่สนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการด 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. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลและ  บัญชี
ก าไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อช้ีแจ้งการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่ง
รายงานและเอกสารของบริษัทท่ีผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย ผู้สอบ
บัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับท่ี 5 
 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องน ามาเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2559 
 

 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนโดยแสดงเอกสารตามที่ก าหนดด้านล่างเพื่อเข้าร่วมการประชุมได้
ต้ังแต่เวลา 8.30 น. ของวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 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 าเนาหนังสือรับรองหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ หรือ
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 7 
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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 (กรุณาเลือกขอ้ใดข้อหนึ่ง) 
 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 

 

 

(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). 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับท่ี 6 
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 2. มอบฉันทะให้กรรมการคนใดคนหนึ่งของบริษทัฯ คือ 
Appoint any one of the following Directors of the Company 
 นายติรวัฒน์ สุจริตกุล Mr. Tirawat Sutjaritkul หรือ/Or 
 นายชุมพร พลรักษ์ Mr.  Chumporn Pholaruksa 
(รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญ 
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559) (Details of Directors of the Company are specified in Enclosure 7 of 
the Notice of the Extraordinary General Meeting of Shareholders no. 1/2016) 

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

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 ในวันท่ี 2 ธันวาคม 2559 
เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหานคร เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขต
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders no. 1/2016  on 
December 2, 2016 at 10.00 hrs. at Ballroom, 3rd floor, Grand Fourwings Convention Hotel Bangkok, 333 Srinakarin Road, Bangkapi, 
Huamark, Bangkok 10240 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 …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/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. 

 

 

 

 

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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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form ข. 

(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 (กรุณาเลือกขอ้ใดข้อหนึ่ง) 
 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 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). 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับท่ี 6 
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 2. มอบฉันทะให้กรรมการคนใดคนหนึ่งของบริษทัฯ คือ 
Appoint any one of the following Directors of the Company 
 นายติรวัฒน์ สุจริตกุล Mr. Tirawat Sutjaritkul หรือ/Or 
 นายนายชุมพร พลรักษ์ Mr.  Chumporn Pholaruksa  
(รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญ  
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559) (Details of Directors of the Company are specified in Enclosure 7 of 
the Notice of the Extraordinary General Meeting of Shareholders no. 1/2016) 
 
 

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

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 ในวันท่ี 2 ธันวาคม 2559 
เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหานคร เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขต
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders no. 1/2016 on 
December 2, 2016 at 10.00 hrs. at Ballroom, 3rd floor, Grand Fourwings Convention Hotel Bangkok, 333 Srinakarin Road, Bangkapi, 
Huamark, Bangkok 10240 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ประชุมเมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2559 
Agenda item no. 1 To adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2016 held on  

April 29, 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 พิจารณาให้การรับรองหรือให้สัตยาบันในการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) ระหว่าง
บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จ ากัด (Myanmar UPA Co., Ltd.) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทกับการไฟฟ้าแห่งสหภาพ 
เมียนมาร์ (Myanmar Electric Power Enterprise: MEPE) เพื่อด าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและจัดจ าหน่ายไฟฟ้า 

Agenda item no. 2 To consider and ratify the signing of the Power Purchase Agreement between Myanmar UPA Co., Ltd., its subsidiary, 
and Myanmar Electric Power Enterprise: MEPE, to construct a power plant and sell electricity 
 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 

 

 

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 พิจารณาให้สัตยาบันการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จ ากัด 
Agenda item no. 3 To consider and ratify the purchase of the ordinary shares in Domeland Estate Company Limited 

 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 พิจารณาให้สัตยาบันการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทและอนุมัติการก าหนดวัตถุประสงค์การ
ใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัท 

Agenda item no. 4 To consider and ratify the change to the purposes of using the increased capital of the Company and approve the 
setting of purposes of using the increased capital of the Company  

   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 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 5 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
Agenda item no. 5 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 incorrect and is 
not made on my/our behalf as the Company’s shareholders. 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ทีป่ระชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณทีี่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการ
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 
(...…………………...…………………….) 
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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.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้ างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Prox y Form B. 
provided. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form ข. 

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

 
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม ช้ัน 3 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอน
เวนช่ัน กรุงเทพมหานคร เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย 
At the Extraordinary General Meeting of Shareholders no. 1/2016 on December 2, 2016 at 10.00 hrs. at Ballroom, 3rd floor, Grand Fourwings 
Convention Hotel Bangkok, 333 Srinakarin Road, Bangkapi, Huamark, Bangkok 10240 or such other date, time and place as the mee ting 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 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.  

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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.  

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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 

 

 



                                                            บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) 

37 
 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Proxy Form C. 

(ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ถือหุ้นท่ีปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับ
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                  อยูเ่ลขที่                           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 (กรุณาเลือกขอ้ใดข้อหนึ่ง) 
 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). 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับท่ี 6 
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 2. มอบฉันทะให้กรรมการคนใดคนหนึ่งของบริษทัฯ คือ 
Appoint any one of the following Directors of the Company 
 นายติรวัฒน์ สุจริตกุล Mr. Tirawat Sutjaritkul หรือ/Or 
 นายชุมพร พลรักษ์ Mr.  Chumporn Pholaruksa 
(รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญ 
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559) (Details of Directors of the Company are specified in Enclosure 7 of 
the Notice of the Extraordinary General Meeting of Shareholders no. 1/2016)  

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. 

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 ในวันท่ี 2 ธันวาคม 2559 
เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหานคร เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขต
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders no. 1/2016  on 
December 2, 2016 at 10.00 hrs. at Ballroom, 3rd floor, Grand Fourwings Convention Hotel Bangkok, 333 Srinakarin Road, Bangkapi, 
Huamark, Bangkok 10240 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ประชุมเมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2559 
Agenda item no. 1 To adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2016 held on  

April 29, 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 พิจารณาให้การรับรองหรือให้สัตยาบันในการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) ระหว่าง
บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จ ากัด (Myanmar UPA Co., Ltd.) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทกับการไฟฟ้าแห่งสหภาพ 
เมียนมาร์ (Myanmar Electric Power Enterprise: MEPE) เพื่อด าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและจัดจ าหน่ายไฟฟ้า 

Agenda item no. 2 To consider and ratify the signing of the Power Purchase Agreement between Myanmar UPA Co., Ltd., its subsidiary, 
and Myanmar Electric Power Enterprise: MEPE, to construct a power plant and sell electricity 
 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 

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 พิจารณาให้สัตยาบันการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จ ากัด 
Agenda item no. 3 To consider and ratify the purchase of the ordinary shares in Domeland Estate Company Limited  

 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 พิจารณาให้สัตยาบันการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทและอนุมัติการก าหนดวัตถุประสงค์การ
ใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัท 

Agenda item no. 4 To consider and ratify the change to the purposes of using the increased capital of the Company and approve the 
setting of purposes of using the increased capital of the Company  

   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 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 5 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
Agenda item no. 5 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 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 voting 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 
(...…………………...…………………….) 
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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 
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot s plit 
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 For m 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  

 
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม ช้ัน 3 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอน
เวนช่ัน กรุงเทพมหานคร เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย 
At the Extraordinary General Meeting of Shareholders no. 1/2016 on December 2, 2016 at 10.00 hrs. at Ballroom, 3rd floor, Grand Fourwings 
Convention Hotel Bangkok, 333 Srinakarin Road, Bangkapi, Huamark, Bangkok 10240 or such other date, time and place as the mee ting 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.  

 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 : 

 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 : 

 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 : 

 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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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับท่ี 7 

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม: ท่านที่ 1 นายติรวัฒน์ สุจริตกุล 

 
ช่ือ   นายติรวัฒน์  สจุริตกุล        
อายุ    62 ปี  
สัญชาติ  ไทย  
 
คุณวุฒิทางการศึกษา   

 ปริญญาตรี สาขาการเมืองและการปกครอง (เกียรตินิยม) 
   มหาวิทยาลัยลอนดอน 

 
ประวัติการท างาน 
ปัจจุบัน 

 ที่ปรึกษา กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 
 กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) 
 กรรมการ บริษัท สยาม เพาเวอร์ เจนเนเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
 ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 

 
2546-ปัจจุบัน 

 กรรมการตรวจสอบ บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
 
 
ประวัติการอบรมดงูานทั้งในและต่างประเทศ   

 ในนามของผู้บริหารองค์การสหประชาชาติ ทั้งในและต่างประเทศ 
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ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม: ท่านที่ 2 นายชุมพร  พลรักษ์ 
 
ช่ือ   นายชุมพร  พลรักษ์        
อายุ    66  ปี  
สัญชาติ ไทย  
 
คุณวุฒิทางการศึกษา  

 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
ประวัติการท างาน 
ปัจจุบัน 

 ข้าราชการบ านาญ 
 กรรมการอิสระ และ  ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) 

 
2545 - 2553 

 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี 
 อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี 
 นักปกครองระดับ 10 ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 
ประวัติการอบรมดูงานทั้งในและต่างประเทศ  

 ดูงานการปกครองท้องถิ่น  ประเทศอังกฤษ 
 อบรมโรงเรียนนักปกครองระดับสูง 
 คณะกรรมการชายแดนไทย – พม่า 
 ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2533) 

 
 
 
 
 
 



                                                            บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) 

44 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับท่ี 8 

 

แผนที่สถานที่จัดประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 1/2559 

โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนช่ัน กรุงเทพ (The Grand FourWings Convention Hotel)  

ณ ห้องบอลรูม   ช้ัน  3  (Ballroom Floor 3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

(333 Srinakarin Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240)   

โทรศัพท์ + 66 (0) 2378-8000       โทรสาร + 66 (0) 2378-8084 

(Tel : +66 (0) 2378-8000          Fax : +66 (0) 2378-8084)    

http://www.grandfourwings.com  

 


