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ที ่ UPA-EGM-1/63 

วนัที่ 28 สิงหาคม 2563 

เร่ือง ขอเชิญเขา้ร่วมการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้นครั้ งท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผูถ้ือหุ้นของบริษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2563 ประชุมเม่ือวนัที่ 30 มิถุนายน 2563 

2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) 

3. สารสนเทศเกี่ยวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน 

4. ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการประชุมผูถ้ือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 

5. เอกสารหรือหลกัฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้นครั้ งท่ี 1/2563  

6. หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ก.  แบบ ข. และแบบ ค.  

7. ขอ้มูลกรรมการอิสระที่เป็นตวัแทนรับมอบฉันทะในการประชุม 

8. แผนที่สถานที่จดัประชุม 

9. แนวปฏิบัติเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในที่ประชุมผูถ้ือ
หุ้นของบริษทั 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผูถ้ือหุ้นครั้ งท่ี 1/2563 ในวนัองัคารที่ 22 กันยายน 
2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสาทร 1 ชั้ น 4 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี  เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120  

เน่ืองดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่าสายพนัธ์ุใหม่ (COVID-19) ณ ขณะน้ี บริษทัฯ มีความ
ห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยของผูถ้ือหุ้นทุกท่าน บริษทัฯ จึงขอแนะน าให้ผูถ้ือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระซ่ึง
เป็นผูท่ี้ไม่มีส่วนได้เสียใด ๆ กบัทุกวาระการประชุมในครั้ งน้ี เข้าประชุมและออกเสียงแทนการเข้าร่วมประชุมดว้ยตนเอง 
โดยขอ้มูลของกรรมการอิสระที่เป็นผูร้ับมอบฉันทะ รายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 7. หรือในกรณีที่ท่านหรือผูร้ับ
มอบฉันทะของท่านประสงค์เข้าร่วมประชุม ขอให้ท่านหรือผูร้ับมอบฉันทะของท่านศึกษาและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ เพื่อ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธ์ุใหม่ (COVID-19) ในที่ประชุมผู ้ถือหุ้น อย่างเคร่งครัด รายละเอียด
ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 9. 

ในการน้ี บริษทัฯ ขอเรียนเชิญผูถ้ือหุ้นส่งหนังสือมอบฉันทะกลบัมายงับริษทัฯ ภายในวนัที่ 21 กันยายน 2563 
หรือเขา้ประชุมตามวนั เวลา และสถานที่ดังกล่าว เพื่อให้การประชุมวิสามัญผูถ้ือหุ้นครั้ งท่ี 1/2563 ครบเป็นองคป์ระชุม เพื่อ
พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563  

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

บริษทัฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที่ 30 มิถุนายน 2563  
และไดส่้งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้แก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามที่กฎหมาย
ก าหนดเรียบร้อยแลว้ รายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที่ 30 มิถุนายน  
2563 ได้มีการบันทึกไวอ้ย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นรับรองรายงานการประชุม
ดงักล่าว 

หมายเหตุ 

มติวาระน้ีจะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากจ านวนของเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เน่ืองจากวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 เป็นวาระที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวเน่ืองกัน ดังนั้น ในกรณีที่วาระใดวาระหน่ึง 
ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่  1/2563 จะถือว่าวาระอ่ืน ๆ ในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 ที่ได้รับการ
อนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิกและจะถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเร่ืองต่าง  ๆ ตามที่ปรากฏรายละเอียดในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 
ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย  

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 3,335,000,087.50 บาท เป็น 5,335,000,087.50 
บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จ านวนไม่เกิน 4,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

เน่ืองจากบริษทัฯ มีความประสงค์ท่ีจะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนส าหรับบริษทัฯ 
และ/หรือ บริษทัย่อยในการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษทั  AIDC Solar Power Number 1 Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัจ ากัดจด
ทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายสิงคโปร์โดยมีวตัถุประสงค์หลกัในการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษทั Binh Thuan 
Solar Power Investment Joint Stock Company (“B-Solar”) บริษัทที่ด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์Song 
Luy 1 Solar Power Plant ในประเทศเวียดนาม (“โรงไฟฟ้า Song Luy”)โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สารสนเทศรายการ
ไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์ซ่ึงไดส่้งมาพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมวิสามัญผูถ้ือหุ้นครั้ งท่ี 1/2563 แลว้ และ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และเงินทุนเพื่อด าเนินโครงการอื่น ๆ ของบริษทัฯ และ/หรือ บริษทัย่อย ไม่ว่าจะเป็น
โครงการที่เกี่ยวกบัธุรกิจพลงังาน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์และธุรกิจสาธารณูปโภค 

รายละเอียดวตัถุประสงคข์องการเพิ่มทุน และการใชเ้งินทุนในส่วนท่ีเพิ่ม ปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน 
(F 53-4) รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 และสารสนเทศเกี่ยวกับการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รายละเอียดปรากฏ
ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 
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ด้วยเห ตุผลดังกล่ าวข้างต้น  บ ริษัทฯ  จึงจะด า เนิ นการเพิ่ มทุนจดทะเบี ยนของบริษัทฯ จากเดิม 
3,335,000,087.50 บาท เป็น 5,335,000,087.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จ านวนไม่เกิน 4,000,000,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าไม่เกิน 2,000,000,000 บาท โดยบริษทัฯ จะเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อผูถ้ือหุ้น
เดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผูถ้ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)  

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาและอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 
ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

หมายเหตุ 

มติในวาระน้ีจะตอ้งไดร้ับการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้น
ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียน 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

ตามที่บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 2,000,000,000 บาท รายละเอียดตามที่
ปรากฏในวาระที่ 2 เพื่อให้สอดคลอ้งกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ บริษทัฯ ตอ้งด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยใช้ข้อความดังต่อไปน้ีแทน ทั้งน้ี ให้บุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจด
ทะเบียนแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้
เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน จ านวน 5,335,000,087.50 บาท (ห้าพันสามร้อยสามสิบห้าล้าน
แปดสิบเจ็ดบาท ห้าสิบสตางค)์ 

 แบ่งออกเป็น 10,670,000,175 หุ้น (หน่ึงหม่ืนหกร้อยเจ็ดสิบล้าน
หน่ึงร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท (ห้าสิบสตางค)์ 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามญั 10,670,000,175 หุ้น (หน่ึงหม่ืนหกร้อยเจ็ดสิบล้าน
หน่ึงร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น) 

 หุ้นบุริมสิทธิ          -          หุ้น  (ไม่มี)” 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาและอนุมติัการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของ
บริษทัฯ ขอ้ 4. เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ รวมทั้งการมอบอ านาจ ตามรายละเอียดขา้งตน้ 
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หมายเหตุ 

มติในวาระน้ีจะต้องไดร้ับการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้น
ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 4,000,000,000 หุ้น 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

ตามท่ีบริษทัฯ จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ านวนไม่เกิน 4,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.5 
บาท รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 2,000,000,000 บาท รายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 2 บริษทัฯ มีความประสงค์ที่จะจัดสรร
หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ จ านวนไม่เกิน 4,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.5 บาท ให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทั
ฯ ตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผูถ้ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในราคาหุ้นละ 0.15 บาท โดยก าหนดอตัราส่วนใน
การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมที่ 1.66750004375  หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามญัเพิ่มทุน 

ทั้งน้ี ให้คณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ  และ/หรือประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร มีอ านาจในการใชดุ้ลยพินิจ
ในการพิจารณาจดัการปัดเศษหุ้น โดยเศษของหุ้นตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไปให้ปัดข้ึน และต ่ากว่า 0.5 ให้ปัดท้ิง  หรือด าเนินการอื่นใด
อนัจ าเป็นสมควรเกี่ยวกับการจัดการเศษหุ้นเพื่อให้การเพิ่มทุนครั้ งน้ีประสบผลส าเร็จ และพิจารณาก าหนดและแก้ไข
รายละเอียดอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกบัการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น (1) การแกไ้ขวนัก าหนดรายช่ือผูถ้ือหุ้นที่มีสิทธิ
ในการจองซ้ือและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้ งเดียวหรือเป็น
คราว ๆ การก าหนดและแก้ไขระยะเวลาการเสนอขาย การช าระค่าหุ้น รวมถึงเง่ือนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกบัการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว (2) การเขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว รวมทั้งด าเนินการต่าง ๆ อนัเกี่ยวเน่ืองกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว และ (3) ลง
นามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเกี่ยวขอ้งกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซ่ึงรวมถึง
การติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการ
น าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษทัฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ (mai) และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใด
อนัจ าเป็นและสมควรเกี่ยวกบัการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว 

ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถ้ือหุ้นตามสัดส่วนในรอบแรกแลว้ บริษทัฯ จะจัดสรรหุ้นส่วนที่
เหลือให้แก่ผูถ้ือหุ้นซ่ึงแสดงความจ านงจองซ้ือเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะหมด หรือไม่สามารถจดัสรรได้
เน่ืองจากเป็นเศษหุ้น หรือจนกว่าจะไม่มีผูถ้ือหุ้นรายใดประสงคท่ี์จะจองซ้ือหุ้นดงักล่าวอีกต่อไป ในกรณีดังกล่าวบริษทัฯ 
จะด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ต่อไป 

ในกรณีท่ีมีผูถ้ือหุ้นซ่ึงแสดงความจ านงจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษทัฯ เกินสัดส่วน อาจมีหน้าท่ีท าค า
เสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทัฯ หากการจองซ้ือเกินสัดส่วนส่งผลให้ผูถ้ือหุ้นซ่ึงจองซ้ือเกินสัดส่วนรายดงักล่าวถือ
หุ้นของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีเพิ่มข้ึนจนถึงหรือข้ามจุดท่ีตอ้งท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์(Tender Offer) ตามมาตรา 247 แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ (รวมทั้งท่ีมีการ
แกไ้ขเพิ่มเติม)  
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ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดังกล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นใดให้แก่ผูจ้องซ้ือ
รายใด หากการจดัสรรดงักล่าวท าให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการฝ่าฝืนขอ้จ ากดัเร่ืองสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่
ก าหนดในข้อบงัคบัของบริษทัฯ ซ่ึงปัจจุบนัอนุญาตให้คนต่างดา้วถือหุ้นของบริษทัฯ ไดไ้ม่เกินร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่
ไดอ้อกจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ 

ทั้งน้ี ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถ้ือหุ้นท่ีมีสิทธิในการจองซ้ือและได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน (Record 
Date) ในวนัที่ 28 สิงหาคม 2563 โดยการก าหนดสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน ยงัไม่มีความแน่นอน เน่ืองจากต้อง
ไดร้ับการอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้น ครั้ งท่ี 1/2563 

รายละเอียดของการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน ปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 
2. และสารสนเทศเกี่ยวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 3. 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาและอนุมติัจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ 
จ านวน 4,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.5 บาท ให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผูถ้ือหุ้น
แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัฯ หรือกรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือผูกพนั
บริษทัฯ ตามหนงัสือรับรองของบริษทัฯ มีอ านาจพิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่นๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกับการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุน ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

หมายเหตุ 

มติในวาระน้ีจะตอ้งไดร้ับการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

หมายเหตุ 

ในการเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่ก าหนดในหนงัสือเชิญประชุม จะตอ้งมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
หน่ึงในสามของจ านวน หุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้ งหมดสนับสนุน เพื่อบรรจุให้ที่ประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาเร่ืองอื่น
นอกเหนือจากที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ โปรดเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที่ดงักล่าวโดยพร้อม
เพรียงกันจกัขอบคุณยิ่ง  โดยโปรดตรวจสอบรายการเอกสารหรือหลกัฐานท่ีต้องน ามาเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
ดงักล่าวตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 5. เพื่อสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมของท่านผูถ้ือหุ้น 

หากท่านผูถ้ือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุม กรุณา
กรอกและลงนามในหนังสือมอบฉันทะท่ีแนบมาน้ี ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6.   และส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากร
แสตมป์โดยถูกตอ้งเรียบร้อยดงักล่าวต่อประธานในท่ีประชุมก่อนผูร้ับมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุม ทั้งน้ี ท่านผูถ้ือหุ้นสามารถ
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ ดังมีรายนามและขอ้มูลตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 7.   เป็นผูร้ับมอบฉันทะของท่านใน
การประชุมได ้ 
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ทั้งน้ี ผูถ้ือหุ้นหรือผูร้ับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ 
สถานท่ีประชุม ตั้งแต่เวลา 08.30 น. จนถึงเวลา 10.00 น. 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

ลงช่ือ กรรมการ 
(นายกวิน เฉลิมโรจน์) 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1. 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) 

ณ ห้องสาทร 1 ช้ัน 4 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี  
เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. 

องค์ประชุม 

ณ เวลา 10.00 นาฬิกา มีผูถ้ือหุ้นเข้าประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 18 ราย และโดยการมอบฉันทะ จ านวน 23 
ราย รวมทั้งส้ิน 41 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้นทั้งส้ิน 2,988,266,308 หุ้น จากจ านวนหุ้นทั้งหมดของบริษทั ยูไนเต็ด พาวเวอร์ 
ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ที่ออกและเรียกช าระแล้ว 6,670,000,175 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 44.8016 ของ
จ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ของบริษทัฯ ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก าหนด 

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายติรวฒัน์ สุจริตกุล ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
2. นายวิชญ ์สุวรรณศรี กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านบัญชีและการเงิน  และ

รักษาการ ประธานเจา้หน้าที่บริหาร 
3. นายกวิน เฉลิมโรจน์ กรรมการ 
4. นายเทวรักษ ์โรจนพฤกษ ์ กรรมการ 
5. นายพรอินทร์ แมน้มาลยั กรรมการ 
6. นายรัฐศรัณย ์มูลสาร ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
7. นายจอห์น เอ็ดเวอร์ด แม็คคอช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
1. ดร. สมพรต สาระโกเศศ รองประธานเจา้หน้าที่บริหารดา้นปฏิบติัการ 
 
ผู้สอบบัญชี 
1. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
2. นางสาวยุวนนัท์ มโนมยัวิศิษฏ์ บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 
ที่ปรึกษา 
1. นางสาวคุณเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษทั ฮนัตนั แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จ ากดั 
2. นางสาววริษา โสภณพิศ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษทั ฮนัตนั แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จ ากดั 
เร่ิมการประชุม 

นายติรวฒัน์ สุจริตกุล ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดย
ประธานฯ มอบหมายให้นางสาววริษา โสภณพิศ ท าหน้าที่ผู ้ด าเนินการประชุม ( “ผู้ด าเนินการประชุมฯ”) ผู ้ด าเนินการ
ประชุมฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าปัจจุบันบริษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีทุนจด
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ทะเบียนทั้ งส้ิน 3,335,000,087.50 บาท มีทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 3,335,000,087.50 บาท เป็นหุ้นสามัญจ านวน 
6,670,000,175 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดรายช่ือผูถ้ือหุ้นที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2563 (Record Date) ในวนัที่ 29 
พฤษภาคม 2563 

การประชุมในวนัน้ีมีผูถ้ือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 41 ราย นับ
รวมจ านวนหุ้นได้ 2,988,266,308 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 44.8016 ของหุ้นที่จ  าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษทัฯ เป็นอนัครบ
องค์ประชุม โดยข้อบังคบัของบริษทัฯ ข้อ 29 มีข้อก าหนดเกี่ยวกบัองคป์ระชุมว่า ตอ้งมีผูถ้ือหุ้นและผูร้ับมอบฉันทะจากผู ้
ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผูถ้ือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกัน
ไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทัฯ จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ก่อนเขา้สู่วาระการประชุม ผูด้  าเนินการประชุมฯ ได้ช้ีแจงให้ผูถ้ือหุ้นทราบถึงวิธีการปฎิบติัในการลงคะแนนและ
การนบัคะแนนเสียง ดงัน้ี 

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผูถ้ือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือ โดย
ให้นบัหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง 

2. กรณีผู้ถือหุ้ นมาประชุมด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายก าหนด  ให้ปฏิบัติการ
ลงคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผูถ้ือหุ้นลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนน ทั้งน้ี เพื่อให้
เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน 

ในการลงคะแนนเสียงส าหรับทุกวาระ ยกเว้นในวาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2563 ซ่ึงจะไดเ้รียนช้ีแจงต่อไป หากไม่มีผูถ้ือหุ้นท่านใดไม่เห็นดว้ย 
หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผูถ้ือหุ้น เห็นชอบหรือเห็นดว้ยตามจ านวนเสียงของท่านต่อมติที่น าเสนอ ส าหรับผูถ้ือหุ้นที่ไม่
เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ผูถ้ือหุ้น ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษทัฯ จัดให้ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตร
ลงคะแนน 

ในการรวมผลคะแนน บริษทัฯ จะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนน
เสียงทั้งหมด และส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย ส าหรับผูท่ี้ออกเสียงเห็นดว้ยในวาระเหล่าน้ี ขอให้เก็บ
บัตรลงคะแนนไวก้่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ หลังเสร็จส้ินการประชุมทั้งน้ี การลงคะแนนเสียงในการ
ประชุมครั้ งน้ี เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลบั แต่มีการเก็บบตัรลงคะแนนผูเ้ข้าร่วมประชุม
ทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส 

บตัรลงคะแนนในลกัษณะดงัต่อไปน้ี ถือว่าเป็นบตัรเสีย และมีผลให้การลงคะแนนดงักล่าวเป็นโมฆะ 

1) บตัรลงคะแนนที่มีการท าเคร่ืองหมายเกินกว่าหน่ึงช่อง  

2) บตัรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั  

3) บตัรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือช่ือก ากบั  

4) บตัรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงท่ีมีอยู่ 
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3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ท าหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค.  ซ่ึงก าหนดให้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียง
ลงคะแนนตามความประสงคข์องผูถ้ือหุ้นหรือผูม้อบฉันทะ บริษทัฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงคข์องผูถ้ือหุ้นหรือ
ผูม้อบฉันทะ 

ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซ่ึงแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู ้รับฝากและดูแลหุ้น 
สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะท าการ
ลงคะแนนเท่ากบัจ านวนหุ้นที่ตนถือ 

4. กรณีการลงคะแนนในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2563 ในวาระน้ี บริษทัฯ จะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะขอให้ผู ้
ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งท่ีประสงค์ลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ส่งบัตรลงคะแนน โดย
เจา้หน้าที่ของบริษทัฯ จะไปเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถ้ือหุ้นที่ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ก่อน แลว้จึงเก็บบตัรลงคะแนน
จากผูถ้ือหุ้นทั้งหมดท่ีลงคะแนนเสียงเห็นดว้ยเป็นล าดบัถดัมา 

5. ภายใตข้อ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 30 ก าหนดว่า “ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยให้นบัหุ้นเป็นเสียงหน่ึง ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด” 

ดงันั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นว่าเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะ
คะแนนเสียงท่านผูถ้ือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน “เห็นดว้ย” และ“ไม่เห็นดว้ย” เท่านั้น 

ในกรณีผูถ้ือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษทัฯ จะไม่นับการออกเสียงลงคะแนน
ดงักล่าวเป็นฐานในการนบัคะแนน 

6. ส าหรับผูถ้ือหุ้นที่ประสงค์จะกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผูถ้ือหุ้นสามารถใช้สิทธิ
ของท่านได ้โดยส่งบตัรลงคะแนนล่วงหน้าให้กบัเจา้หน้าที่ของบริษทัฯ ก่อนออกจากห้องประชุม 

7. คะแนนเสียงของจ านวนผูถ้ือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เน่ืองจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู ้
ถือหุ้นและผูร้ับมอบฉันทะ ท าให้จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั 

8. ในการนบัคะแนนเสียงครั้ งน้ี บริษทัฯ มีตวัแทนจาก บริษทั ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จ ากัด 
เป็นพยานในการนบัคะแนน 

9. บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูเ้ข้าร่วมประชุมได้ซักถามในประเด็นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัแต่ละวาระ ทั้งน้ี เพื่อเป็น
การลดความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในการประชุมครั้ งน้ีบริษทัฯ จึงไม่ไดจ้ัดเตรียมไมโครโฟนส าหรับ
การสอบถาม ดังนั้น หากผูถ้ือหุ้นหรือผู ้รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุมประสงค์จะสอบถาม โปรดเขียนข้อความใส่
กระดาษพร้อมระบุช่ือ-นามสกุล และส่งค าถามให้แก่เจา้หน้าที่บริษทัฯ เพื่อมอบแก่ประธานกรรมการต่อไป 

  ในกรณีที่ผูถ้ือหุ้นมีค าถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่ก าลงัพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาน าไป
สอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงทา้ยของการประชุม  นอกจากน้ี ผูด้  าเนินการประชุมฯ ได้แนะน ากรรมการ 
ผูบ้ริหาร และที่ปรึกษาของบริษทัฯ ที่เขา้ร่วมประชุม 

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้ผู ้ด าเนินการประชุมฯ ด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ประชุมเม่ือวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 
2562 

ผูด้  าเนินการประชุมฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า บริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 
2562 ดงักล่าวและได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) 
ตามที่กฎหมายก าหนดเรียบร้อยแลว้ รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 ของหนงัสือเชิญประชุม 

ในการน้ี คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที่ 23 
เมษายน 2562 ได้มีการบันทึกไวอ้ย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นรับรองรายงานการ
ประชุมดงักล่าว 

ผูด้  าเนินการประชุมฯ สอบถามที่ประชุมว่า ผูถ้ือหุ้นรายใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเร่ือง
ดงักล่าวหรือไม่ ซ่ึงไม่มีผูถ้ือหุ้นมีขอ้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

ผูด้  าเนินการประชุมฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นลงมติในวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุม
สามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที่ 23 เมษายน 2562 

มติที่ประชุม:  ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที่ 
23 เมษายน 2562 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย 2,988,266,308 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหต ุ 1)  การลงมติในวาระน้ีจะตอ้งไดร้ับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 2)  ในวาระน้ีไม่มีผู ้ถือหุ้นและผูร้ับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจาก
ตอนเปิดประชุม 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 
2562 

ผูด้  าเนินการประชุมฯ ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่
ส าคญัท่ีเกิดข้ึนในรอบปี 2562 ไวใ้นรายงานประจ าปี 2562 แล้ว รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 ของหนงัสือเชิญ
ประชุม 

ผู ้ด าเนินการประชุมฯ เรียนเชิญนายวิชญ์ สุวรรณศรี เป็นผู ้สรุปรายงานส าคัญของรายงานผลการ
ด าเนินงานของปี 2562 ต่อที่ประชุม 

นายวิชญ์ สุวรรณศรี  กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านบัญชีและการเงิน  และรักษาการ 
ประธานเจา้หน้าที่บริหาร ช้ีแจงต่อท่ีประชุมดงัน้ี 
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• ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของปี 2562 รายละเอียดจะอยู่ในรายงาน 56-1 ที่น าส่ง
ให้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ กล่าวโดยสรุปในปี 2562 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วม 2,669.93 ล้านบาท มี
หน้ีสิน 145.55 ล้านบาท ส่วนของเจ้าของหรือส่วนผู ้ถือหุ้น 2,524.38 ล้านบาท ในปี 2562 
บริษัทฯ มีรายได้จากกลุ่มธุรกิจของพลังงาน ซ่ึงประกอบด้วยโครงการโซล่าร์ฟาร์ม 3 
โครงการ จ านวน 8 เมกะวตัต์ สามารถผลิตไฟไดเ้ต็มปี มีรายได ้48.25 ลา้นบาท จะเห็นได้ว่า
จากปีก่อน จะมีประมาณ 470,000 บาท เน่ืองจากว่าบริษัทฯ เร่ิม COD หรือผลิตไฟในเชิง
พาณิชยใ์นเดือนธันวาคม 2561 ตน้ทุนของธุรกิจพลงังาน 24.49 ล้านบาท ท าให้มีก าไรขั้นต้น 
23.76 ลา้นบาท ส่วนรายได้อื่นเป็นรายได้จากการที่บริษทัฯ น าเงินไปพกัไวท้ี่ money market 
เม่ือบริษทัฯ ท าการเบิกถอนออกมาเพื่อท าการลงทุนเพื่อศึกษาโครงการต่างๆ โดยรายได้อื่นมี
จ านวน 28.61 ลา้นบาท ในปีที่แลว้ ค่าใชจ้่ายในการขายประมาณ 2 แสนกว่าบาท ค่าใชจ้่ายใน
การบริหาร 80.29 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในด้านเงินเดือนและค่าใช้จ่ายฝ่ายบริหารประมาณ 
37 ล้านบาท  ค่าเส่ือมราคาและตัดจ าหน่าย 21.94 ล้านบาท ตน้ทุนทางการเงิน 480,000 บาท 
ท าให้มีก าไรหรือขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้59.84 ล้านบาท และท าให้ขาดทุนสิทธิส าหรับปีอยู่ที่ 
63.83 ลา้นบาท จะเห็นว่าเร่ิมดีข้ึนมาตามล าดบั   

ผูด้  าเนินการประชุมฯ อ่านค าถามที่ นางสุรัสวดี ค าเถียร อาสาพิทักษ์สิทธิผูถ้ือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู ้
ลงทุนไทย มีข้อซักถามเกี่ยวกับเร่ืองดังกล่าว ในเร่ืองความคืบหน้าของโครงการโรงไฟฟ้าที่ทวายในปัจจุบัน  รวมถึง
สอบถามถึงแผนการด าเนินการของโครงการในอนาคต 

นายพรอินทร์ แมน้มาลยั กรรมการ ไดใ้ห้ขอ้มูล ดงัน้ี 
 ในปีท่ีผ่านมาน้ี บริษัทฯ มีความก้าวหน้าข้ึนมากในเร่ืองการขยายสัญญา ตามท่ีมี

จดหมายแจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์  เน่ืองจากว่าโครงการของทวายติดปัญหาที่สายส่ง 
ซ่ึงท าให้บริษทัฯ ล่าชา้ ขณะน้ีข่าวล่าสุดมีรายงานมาว่าบริษทัผูร้ับเหมาทางธนาคาร
ของ ADB ไดค้ดัเลือกผูร้ับเหมาเรียบร้อยแล้ว เหลือแต่การเจรจาซ่ึงตอนน้ีติดปัญหา
โควิดเลยเจรจากันไม่ได้ อีกประการหน่ึงก็คือเร่ืองสัญญา PPA บริษทัฯ ได้แจ้งต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัทฯ ได้ขยายอายุไป 90 เดือน จากวันที่ เซ็นสัญญา 
เพราะฉะนั้นเร่ืองอายุสัญญาไม่ใช่ปัญญาแลว้ บริษทัฯ ไดส่้ง proposal ไปพม่าเพื่อจะ
ได้อนุมัติในการท า EPC ต่อไป เพราะฉะนั้นตอนน้ีบริษทัฯ รอเร่ืองสายส่ง ได้รับ
สัญญาจาก ADB ประมาณปลายปีคาดว่าบริษทัฯ จะได้รับอนุมัติในการด าเนินการ
ออกแบบก่อสร้างต่อไป คาดว่าจะเสร็จภายในประมาณ 30 เดือนไม่เกินน้ีถ้าไม่มี
ปัญหาอื่นใด เพราะตอนน้ีบริษัทฯ ติดต่อพม่าไม่ได้ เน่ืองจากมีโควิดมาคัน่หลาย
เดือน 

ผูด้  าเนินการประชุมฯ อ่านค าถามที่นางสุรัสวดี ค าเถียร อาสาพิทักษ์สิทธิผูถ้ือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู ้
ลงทุนไทย มีขอ้ซักถามเพิ่มเติม ในเร่ืองความคืบหน้าโครงการน ้าประปาท่ีสปป.ลาว และมีการก ากบัดูแลโครงการดงักล่าว
อย่างไร 

นายวิชญ ์สุวรรณศรี กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านบัญชีและการเงิน  และรักษาการ 
ประธานเจา้หน้าที่บริหาร ไดใ้ห้ขอ้มูล ดงัน้ี 
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 ส าหรับโครงการน ้ าประปา เม่ือปีที่แล้วประมาณเดือนมิถุนายนได้เร่ิมจ าหน่าย
น ้าประปาในเชิงพาณิชย ์ในลกัษณะการขายส่งน ้าดิบท่ีผ่านการtreatment แลว้ให้กับ
การประปานครหลวงเวียงจนัทน์ ในสัญญาสัมปทาน 50 ปี ในปีเร่ิมต้นจะมีการส่ง
มอบน ้าประมาณวนัละ 15,000 คิว และจะมีการเพิ่มข้ึนไปเร่ือยๆ ในสัญญาส่วนแรก
ตั้งไวท่ี้ 24,000 คิวต่อวนั ในส่วนของเฟส 2 จะขยายโรงงานเป็น 48,000 คิวต่อวนั ณ 
ปัจจุบันการผลิตยงัไม่เกิดปัญหาอะไร  เน่ืองจากว่าบริษทัฯ มีทางทีมบริหารส่วน
โรงงานอยู่ บริษทัฯ จา้งท า O&M เป็นมืออาชีพที่เขา้มาท า ปัจจุบันเท่าที่ monitor ก็
ไม่ติดปัญหาอะไร 

ผูด้  าเนินการประชุมฯ อ่านค าถามที่ นางสุรัสวดี ค าเถียร อาสาพิทักษ์สิทธิผูถ้ือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู ้
ลงทุนไทย มีข้อซักถามเพิ่มเติม ในเร่ืองธุรกิจอสังหาริมทรัพยว์่ามีแผนการในการด าเนินการอย่างไรในอนาคต รวมถึง
สอบถามความคืบหน้าของโครงการอสังหาริมทรัพย ์192 ไร่ จงัหวดัพงังา 

นายกวิน เฉลิมโรจน์ กรรมการ ไดใ้ห้ขอ้มูล ดงัน้ี 
 ในโครงการของอสังหาริมทรัพย ์บริษทัฯ มีหลายโครงการดว้ยกนั ที่เขาใหญ่บริษทั

ฯ มีคอนโดมิเนียมและมีที่ ดิน เปล่า ซ่ึ งหลังจากเกิดโควิคก าลังซ้ือของตลาด
อสังหาริมทรัพยไ์ด้หายไปจากตลาด บริษทัฯ รอสถานการณ์ให้ดีข้ึนกว่าน้ีเพื่อท า
การตลาดต่อ เกี่ยวกับเงินมัดจ าที่ ดิน 192 ไร่ นั้ น บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวต่อตลาด
หลกัทรัพยฯ์ เม่ือวนัที่ 26 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมาว่า บริษทัฯ จะขอเงินมัดจ าน้ีคือ
เพราะว่าแผนเดิมบริษทัฯ ต้องการจะหาหุ้นส่วนในการมาร่วมลงทุน ซ่ึงบริษทัฯ จะ
ออกเฉพาะในส่วนของที่ดิน พอมีเหตุการณ์โควิคในการที่จะหาหุ้นส่วนมาร่วม
ลงทุนก็ล าบาก บริษทัฯ ได้เจรจากบัผูข้ายแล้วว่าขอเงินมัดจ าน้ีคืนซ่ึงผูข้ายก็ตกลง 
โดยไม่มีค่าปรับอะไรทั้งส้ิน ซ่ึงคาดว่าน่าจะได้เงินตัวน้ีภายในส้ินเดือนกรกฎาคม
กรกฎาคมน้ี 

เม่ือไม่มีผูถ้ือหุ้นมีขอ้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผูด้  าเนินการประชุมฯ จึงช้ีแจงว่า เน่ืองจาก
วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลา
บัญชี ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ผูด้  าเนินการประชุมฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดท างบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และได้จัดให้ผูส้อบบัญชีรับ
อนุญาตท าการตรวจสอบ รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษทั
เรียบร้อยแลว้ 

ทั้งน้ี เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีได้มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 
และข้อบงัคบัของบริษทัฯ ซ่ึงก าหนดให้บริษทัฯ จะต้องจดัท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีเพื่อ
เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมติัในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นทุกปี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2562 รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 ของหนงัสือเชิญประชุม 
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ผูด้  าเนินการประชุมฯ สอบถามว่ามีผูถ้ือหุ้นหรือผูเ้ข้าร่วมประชุมท่านใดมีค าถามหรือจะแสดงความ
คิดเห็นหรือไม่ ซ่ึงไม่มีผูถ้ือหุ้นมีขอ้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

ผูด้  าเนินการประชุมฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นลงมติในวาระพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน
และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ 
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย 2,988,296,616 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหต ุ 1)  การลงมติในวาระน้ีจะตอ้งไดร้ับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 2)  ในวาระน้ีมีผูถ้ือหุ้นและผูร้ับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากวาระก่อนหน้า 
  จ านวน 30,308 หุ้น คิดเป็น 30,308 เสียง ท าให้ในวาระน้ีมีจ านวนคะแนนเสียงของผู ้
  ถือหุ้นและผูร้ับมอบฉันทะทั้งหมด 2,988,296,616 เสียง 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯประจ าปี 2562 เป็นทุนส ารอง
ตามกฎหมาย  และงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี  2562 

ผูด้  าเนินการประชุมฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจากการที่ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ มีผลการด าเนินงานขาดทุนสุทธิ จ านวน 2,858,000 บาท และมี
ขาดทุนสะสมยงัไม่จดัสรร ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 จ  านวน 983,000,000.83 บาท ซ่ึงตามพระราชบัญญติับริษทัมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีได้มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ นั้น ห้ามไม่ให้บริษทัฯ จ่ายปันผลหากบริษทัฯ 
มีผลประกอบการขาดทุน และให้บริษทัฯ จดัสรรทุนส ารองจากเงินก าไรเท่านั้น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายและ
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก าหนด จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมติังดจดัสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
และงดการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2562 

ผูด้  าเนินการประชุมฯ สอบถามว่า มีท่านผูถ้ือหุ้นหรือผูเ้ข้าร่วมประชุมท่านใดมีค าถามหรือจะแสดง
ความคิดเห็นหรือไม่ ซ่ึงไม่มีผูถ้ือหุ้นมีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซักถาม 

ผูด้  าเนินการประชุมฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินก าไร
ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2562 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2562 

มติที่ประชุม:  อนุมัติงดจัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 เป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี  2562 ตามที่เสนอ 
ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
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เห็นดว้ย 2,988,296,616 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหต ุ 1)  การลงมติในวาระน้ีจะตอ้งไดร้ับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 2)  ในวาระน้ีมีผูถ้ือหุ้นและผูร้ับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากวาระก่อนหน้า 
จ านวน 40,000 หุ้น คิดเป็น 40,000 เสียง ท าให้ในวาระน้ีมีจ านวนคะแนนเสียงของผู ้
ถือหุ้นและผูร้ับมอบฉันทะทั้งหมด 2,988,336,616 เสียง 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2563 

ผูด้  าเนินการประชุมฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า เพื่อให้การประชุมในวาระน้ีเป็นไปอย่างโปร่งใสและผูถ้ือ
หุ้นสามารถจะลงคะแนนไดอ้ย่างเป็นอิสระ ผูด้  าเนินการประชุมฯ เชิญกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 
2563 ไดแ้ก่ นายติรวฒัน์ สุจริตกุล และนายรัฐศรัณย ์มูลสาร ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว และไดม้อบหมายให้นาย
วิชญ ์สุวรรณศรี ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทนเป็นการชัว่คราว 

 ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
และข้อบังคับของบริษทัฯ ก าหนดให้ในการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นกรรมการจ านวนหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดจะต้องออกจากต าแหน่งเป็นอตัรา โดยในการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2563 กรรมการที่จะต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระมีจ านวน 2 ท่าน ไดแ้ก่ 

ล าดับ รายช่ือกรรมการที่ออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ 

ต าแหน่ง จ านวนคร้ังที่เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการใน

ปี 2561 

จ านวนปีที่ด ารง
ต าแหน่งกรรมการ

ของบริษัทฯ 

1. นายติรวฒัน์ สุจริตกุล กรรมการอิสระ/  
ประธานกรรมการ/ 
กรรมการตรวจสอบ 

10/10 ครั้ ง 5 ปี 

2. นายรัฐศรัณย ์มูลสาร กรรมการอิสระ/  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

8/10 ครั้ ง 2 ปี 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัพิจารณากลัน่กรองคุณสมบติัของกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 2 
ท่าน ซ่ึงมีรายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4  ดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงัแลว้ เห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นผู ้
มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ มีคุณสมบติัและ
ไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีได้มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศท่ีเกี่ยวขอ้ง นอกจากน้ี บุคคล
ที่ไดร้ับการเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้ง 
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นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นสามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับคดัเลือกเป็นกรรมการ
ล่วงหน้าไดใ้นระหว่างวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัที่ 31 มกราคม 2563 แต่ไม่มีผูถ้ือหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลอื่นใดเข้า
รับคดัเลือกเป็นกรรมการเพิ่มเติม 

ในการน้ี คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมติัเลือกตั้งบุคคลดงัต่อไปน้ีท่ี
ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 

1) นายติรวฒัน์ สุจริตกุล  กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ/  
    กรรมการตรวจสอบ 

2) นายรัฐศรัณย ์มูลสาร  กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ผูด้  าเนินการประชุมฯ สอบถามว่า มีท่านผูถ้ือหุ้นหรือผูเ้ข้าร่วมประชุมท่านใดมีค าถามหรือจะแสดง
ความคิดเห็นหรือไม่ ซ่ึงไม่มีผูถ้ือหุ้นมีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซักถาม 

ผูด้  าเนินการประชุมฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นลงมติในวาระพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการเป็น
รายบุคคล 

มติที่ประชุม:  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัการเลือกตั้ง นายติรวฒัน์ สุจริตกุล และนายรัฐศรัณย ์มูลสาร ให้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง ตามที่เสนอ ตามรายละเอียดต่อไปน้ี 

1) อนุมติัการเลือกตั้งนายติรวฒัน์ สุจริตกุล เป็นกรรมการบริษทัดว้ยคะแนนเสียงดังน้ี 

เห็นดว้ย 2,997,536,616 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 
2) อนุมติัการเลือกตั้งนายรัฐศรัณย ์มูลสาร เป็นกรรมการบริษทัดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย 2,997,536,616 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหตุ 1)  การลงมติในวาระน้ีจะตอ้งไดร้ับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

        2)  ในวาระน้ีมีผูถ้ือหุ้นและผูร้ับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากวาระก่อนหน้า 
 จ านวน 9,200,000 หุ้น คิดเป็น 9,200,000  เสียง ท าให้ในวาระน้ีมีจ านวนคะแนน
 เสียงของผูถ้ือหุ้นและผูร้ับมอบฉันทะทั้งหมด 2,997,536,616 เสียง 
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หลงัจากการออกเสียงลงคะแนน ผูด้  าเนินการประชุมฯ จึงเชิญนายติรวฒัน์ สุจริตกุล และนายรัฐศรัณย ์
มูลสาร กลบัเขา้ห้องประชุม 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 

ผูด้  าเนินการประชุมฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 (รวมทั้งท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบงัคบัของบริษทัฯ ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของ
เงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามข้อบังคบัหรือตามที่ประชุมผูถ้ือหุ้น
จะอนุมัติ ซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางหลกัเกณฑ์ และจะก าหนดเป็นคราว ๆไป หรือจะให้มีผลตลอดไป
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได ้และนอกจากนั้นให้ไดร้ับเบ้ียเลี้ยงและสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษทัฯ 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี  2563 โดยพิจารณาจาก
ขนาดธุรกิจ และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยจากการพิจารณาคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

 ปี 2563 (ปีที่เสนอ) ปี 2562 

ค่าเบี้ยประชุม ประธานฯ กรรมการฯ ประธานฯ กรรมการฯ 

1. คณะกรรมการบริษทั 20,000 บาท/   
คน/ครั้ ง 

15,000 บาท/ 
คน/ครั้ ง 

20,000 บาท/
คน/ครั้ ง 

15,000 บาท/
คน/ครั้ ง 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/     
คน/ครั้ ง 

15,000 บาท/
คน/ครั้ ง 

20,000 บาท/
คน/ครั้ ง 

15,000 บาท/
คน/ครั้ ง 

3. คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน 

20,000 บาท/   
คน/ครั้ ง 

15,000 บาท/ 
คน/ครั้ ง 

20,000 บาท/
คน/ครั้ ง 

15,000 บาท/
คน/ครั้ ง 

4. คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

20,000 บาท/   
คน/ครั้ ง 

15,000 บาท/ 
คน/ครั้ ง 

20,000 บาท/
คน/ครั้ ง 

15,000 บาท/
คน/ครั้ ง 

ในการน้ี คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2563 ดงัรายละเอียดขา้งตน้ 

ผูด้  าเนินการประชุมฯ สอบถามว่า มีผูถ้ือหุ้นหรือผูเ้ข้าร่วมประชุมท่านใดมีค าถามหรือจะแสดงความ
คิดเห็นหรือไม่ ซ่ึงไม่มีผูถ้ือหุ้นมีขอ้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

ผูด้  าเนินการประชุมฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ ประจ าปี 2563 
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มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนน
เสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย 2,997,536,616 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหต ุ 1)  การลงมติในวาระน้ีจะต้องไดร้ับการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุม 

 2)  ในวาระน้ีไม่มีผูถ้ือหุ้นและผูร้ับมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากวาระก่อนหน้า 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2563 

ผูด้  าเนินการประชุมฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบงัคบัของบริษทัฯ ท่ีก าหนดให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น
แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ ทุกรอบปีบญัชี 

คณะกรรมการบริษทัได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผูส้อบ
บญัชีจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2563 โดยก าหนดให้ผูส้อบบัญชีคน
ใดคนหน่ึงไดแ้ก่ 

1) นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 หรือ  

2) นายไพบูล ตนักุล   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 หรือ  

3) น.ส. นนัทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 7358  

เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ 

และในกรณีที่ผูส้อบบญัชีดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติัหน้าที่ได ้ให้บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบี
เอเอส จ ากดั จดัหาผูส้อบบัญชีรับอนุญาตอื่นของส านกังานท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษทัฯ แทนผูส้อบบัญชีดงักล่าวได้ ทั้งน้ี ผูส้อบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้นไดท้ าหน้าท่ีในการสอบบัญชีของบริษทัฯ 
มาแลว้เป็นเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2559 และผูส้อบบัญชีซ่ึงมีรายช่ือดงักล่าวเป็นบุคคลที่ไม่มีความสัมพนัธ์หรือมีส่วนได้เสียกับ
บริษทัฯ ผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูท้ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด ดงันั้น จึงมีความอิสระในการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ อย่างไรก็ดี ผูส้อบบัญชีทั้ง 3 ท่านดงักล่าวจะท าหน้าที่ในการตรวจสอบบญัชี
ของบริษทัย่อยของบริษทัฯ ดว้ย 
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นอกจากน้ี เห็นควรน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
ประจ าปี 2563 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

รายละเอียดค่าตอบแทน ปี 2563 (ปีที่เสนอ) ปี 2562 

ค่าสอบบญัชีส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม  1,400,000 บาท  1,350,000 บาท 

ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1  370,000 บาท  370,000 บาท 

ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 2 370,000 บาท 370,000 บาท 

ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 3 370,000 บาท 370,000 บาท 

รวมค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี  2,510,000 บาท  2,460,000 บาท 

ทั้งน้ี ค่าตอบแทนในการสอบบญัชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Services) และการแต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และการก าหนดค่าสอบบญัชีขา้งตน้ไดผ้่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้  

ในการน้ี คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผูส้อบบัญชีจาก 
บริษทัไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ไดแ้ก่ นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล หรือ นายไพบูล ตนักูล หรือ น.ส.
นนัทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2563 และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงินไม่
เกิน 2,510,000  บาท 

ผูด้  าเนินการประชุมฯ สอบถามว่า  มีผูถ้ือหุ้นหรือผูเ้ข้าร่วมประชุมท่านใดมีค าถามหรือจะแสดงความ
คิดเห็นหรือไม่ ซ่ึงไม่มีผูถ้ือหุ้นมีขอ้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

ผูด้  าเนินการประชุมฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผูส้อบบัญชี 
และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2563 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2563 ตามที่
เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย 2,997,536,616 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหต ุ 1)  การลงมติในวาระน้ีจะตอ้งไดร้ับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 2)  ในวาระน้ีไม่มีผูถ้ือหุ้นและผูร้ับมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากวาระก่อนหน้า 

วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ 

ผูด้  าเนินการประชุมฯ สอบถามที่ประชุมว่า ผูถ้ือหุ้นรายใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
ซ่ึงไม่มีผูถ้ือหุ้นมีขอ้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
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เม่ือไม่มีค าถามใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถ้ือหุ้นทุกท่านท่ีสละเวลาเข้าร่วมประชุมและปิด
การประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2563 และปิดประชุมเวลา 11.00 น. 

        
ลงช่ือ …………………...…..................… ประธานที่ประชุม 
 (นายติรวฒัน์ สุจริตกุล)  
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ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 
บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน)  

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 

ขา้พเจา้ บริษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ของบริษทัฯ ครั้ งที ่5/2563 เม่ือวนัที่ 11 สิงหาคม 2563 เกี่ยวกบัการเพิ่มทุน และการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงัต่อไปน้ี 

1.  การเพิ่มทุน 

1.1 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้ด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจ านวน 
2,000,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 3,335,000,087.50 บาท แบ่งออกเป็น 6,670,000,175 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 0.5 บาท เป็นจ านวน 5,335,000,087.50 บาท แบ่งออกเป็น 10,670,000,175 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไวหุ้้นละ 0.5 บาท โดย
การออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 4,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไวหุ้้นละ 0.5 บาท โดยการเพิ่มทุนในลกัษณะดงัน้ี 

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 

(บาทต่อหุ้น) 

รวม 

(บาท) 

 แบบก าหนดวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งินทุน หุ้นสามญั 4,000,000,000 0.5 2,000,000,000 

 แบบมอบอ านาจทัว่ไป  

 (General Mandate) 

- - - - 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 4,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.5 
บาท โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. จัดสรรให้แก่ 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 
ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จอง
ซ้ือ และช าระ
เงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

ผูถ้ือหุ้นเดิม 4,000,000,000 1.66750004375  
หุ้นเดิม: 1 หุ้น

ใหม่ 

0.15 8 – 15 ตุลาคม 
2563 

โปรดดู 
หมายเหตุ (1) 

โปรดดู 
หมายเหตุ (2) 
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หมายเหตุ (1) ให้คณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ  และ/หรือประธานเจา้หน้าที่บริหาร มีอ านาจในการใช้
ดุลยพินิจในการพิจารณาจัดการปัดเศษหุ้น  โดยเศษของหุ้นตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไปให้ปัดข้ึน และต ่ากว่า 0.5 ให้ปัดท้ิง  หรือ
ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นสมควรเกี่ยวกับการจดัการเศษหุ้นเพื่อให้การเพิ่มทุนครั้ งน้ีประสบผลส าเร็จ และพิจารณาก าหนด
และแกไ้ขรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดงักล่าว เช่น (1) การแกไ้ขวนัก าหนดรายช่ือผูถ้ือหุ้น
ท่ีมีสิทธิในการจองซ้ือและไดร้ับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน (Record Date) การจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนเป็นครั้ งเดียวหรือ
เป็นคราว ๆ การก าหนดและแกไ้ขระยะเวลาการเสนอขาย การช าระค่าหุ้น รวมถึงเง่ือนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ
การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว (2) การเขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบั
การจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งด าเนินการต่าง ๆ อนัเกี่ยวเน่ืองกับการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดงักล่าว และ 
(3) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเกี่ยวขอ้งกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซ่ึง
รวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และการน าหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ (mai) และมีอ านาจในการด าเนินการ
อื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเกี่ยวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว 

(2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผูถ้ือหุ้นตามสัดส่วนในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะ
จดัสรรหุ้นส่วนที่เหลือให้แก่ผูถ้ือหุ้นซ่ึงแสดงความจ านงจองซ้ือเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะหมด หรือไม่
สามารถจดัสรรได้เน่ืองจากเป็นเศษหุ้น หรือจนกว่าจะไม่มีผูถ้ือหุ้นรายใดประสงคท่ี์จะจองซ้ือหุ้นดงักล่าวอีกต่อไป ในกรณี
ดงักล่าวบริษทัฯ จะด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ต่อไป 

ในการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดังกล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จดัสรรหุ้นใดให้ผูจ้องซ้ือรายใด 
หากการจดัสรรดงักล่าวท าให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการฝ่าฝืนขอ้จ ากดัเร่ืองสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างดา้วตามที่ก าหนด
ในขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ซ่ึงปัจจุบนั บริษทัฯ มีขอ้จ ากดัเร่ืองสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างดา้วที่ร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่
จ  าหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทัฯ  

อน่ึง ผูถ้ือหุ้นซ่ึงแสดงความจ านงจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษทัฯ เกินสัดส่วน อาจมีหน้าท่ีท าค าเสนอซ้ือ
หลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทัฯ หากการจองซ้ือเกินสัดส่วนส่งผลให้ผูถ้ือหุ้นซ่ึงจองซ้ือเกินสัดส่วนรายดงักล่าวถือหุ้นของ
บริษัทฯ ในลักษณะท่ีเพิ่มข้ึนจนถึงหรือข้ามจุดท่ีต้องท าค าเสนอซ้ือหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามมาตรา 247 แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ (รวมทั้งท่ีมีการ
แกไ้ขเพิ่มเติม)  

การด าเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น 

ใหค้ณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ และ/หรือประธานเจา้หน้าที่บริหาร เป็นผูมี้อ านาจในการใช้ดุลยพินิจในการ
ปัดเศษหุ้นโดยเศษของหุ้นตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไปให้ปัดข้ึน และต ่ากว่า 0.5 ให้ปัดท้ิง หรือด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรท่ี
เกี่ยวขอ้งกบัการจดัสรรเศษหุ้นเพื่อให้การเพิ่มทุนครั้ งน้ีประสบความส าเร็จ 

3.  ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ก าหนดวนัประชุมวิสามัญผูถ้ือหุ้นครั้ งท่ี 1/2563 ในวนัที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสาทร 1 ชั้น 4 
อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขท่ี 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยก าหนดรายช่ือผูถ้ือ
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หุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ือหุ้นในวนัที่ 28 สิงหาคม 2563 และก าหนดรายช่ือผูถ้ือหุ้นท่ีมีสิทธิในการจองซ้ือและ
ไดร้ับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนในวนัท่ี 28 สิงหาคม 2563 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)  

4.1 การขออนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้นครั้ งท่ี 1/2563 

4.2 การด าเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนและทุนช าระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย ์

4.3 การด าเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ (mai) เพื่อน าหุ้นสามญัเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ (mai) 

5.  วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม 

ล าดับ วัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพิ่มทุน 

จ านวนเงินที่จะใช้จาก
จ านวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ
จากเงินเพิ่มทุน 600,000,000 

บาท 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้
เงินเพิ่มทุน 

1. แหล่งเงินทุนส าหรับบริษทัฯ และ/หรือ บริษทั
ย่อยในการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท 
AIDC Solar Power Number 1 Pte. Ltd. ซ่ึ ง
เป็นบริษทัจ ากดัจดทะเบียนจดัตั้งตามกฎหมาย
สิงคโปร์โดยมีวัตถุป ระสงค์หลักในการ
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัท Binh 
Thuan Solar Power Investment Joint Stock 
Company (“B-Solar”) บ ริ ษั ท ที่ ด า เ นิ น
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์Song 
Luy 1 Solar Power Plant ในประเทศเวียดนาม 
(“โรงไฟฟ้า Song Luy”) 

ไม่เกิน 400,000,000 บาท เดือนตุลาคม ปี 2563 

2. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทาง
การเงิน และเงินทุนเพื่อด าเนินโครงการอื่น ๆ 
ของบริษทัฯ และ/หรือ บริษทัย่อย ไม่ว่าจะเป็น
โครงการที่ เกี่ ยวกับ ธุรกิจพลังงาน  ธุรกิ จ
อสังหาริมทรัพย ์และธุรกิจสาธารณูปโภค 

ไม่เกิน 250,000,000 บาท ไตรมาสที่ 2  
ของปี 2564 

ทั้งน้ี เน่ืองจากความเสร็จสมบูรณ์ของการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า Song Luy ยงัต้องข้ึนอยู่กับเง่ือนไข
บงัคบัก่อน โปรดพิจารณารายละเอียดของโครงการโรงไฟฟ้า Song Luy ตามสารสนเทศรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์ซ่ึงไดส่้ง
มาพร้อมกบัหนงัสือนัดประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้นครั้ งท่ี 1/2563 ดงันั้น หากเง่ือนไขบงัคบัก่อนไม่เสร็จสมบูรณ์ท าให้บริษทัฯ 
ไม่สามารถเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า Song Luy บริษทัฯ จะน าเงินเพิ่มทุนตามวงเงินในข้อ 1. มาใช้เพื่อเป็นเงินทุน
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หมุนเวียนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และเงินทุนเพื่อด าเนินโครงการอื่น ๆ ของบริษทัฯ และ/หรือ บริษทัย่อย ไม่ว่าจะ
เป็นโครงการที่เกี่ยวกบัธุรกิจพลงังาน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์และธุรกิจสาธารณูปโภค ตามขอ้ 2. แทน  

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

บริษทัฯ จะมีแหล่งเงินทุนส าหรับน าไปใช้ในการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า Song Luy และโครงการอื่น ๆ ของ
บริษทัฯ และ/หรือ บริษทัย่อย 

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

7.1 นโยบายเงินปันผล 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ หลงัหักภาษีเงินไดแ้ละส ารองตามกฎหมาย  ทั้งน้ี อตัราการจ่ายเงิน
ปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได ้โดยข้ึนอยู่กบัความจ าเป็นและความเหมาะสมโดยพิจารณาจากประโยชน์สูงสุดของผูถ้ือ
หุ้นเป็นส าคญั 

7.2 ผูจ้องซ้ือหุ้นเพิ่มทุนครั้ งน้ีจะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงานเร่ิมตั้งแต่ผูจ้องซ้ือหุ้นเพิ่มทุน
ดงักล่าว ไดร้ับการจดทะเบียนเป็นผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ 

7.3 อื่น ๆ 

 - ไม่มี - 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

- ไม่มี - 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ วัน / เดือน / ปี 

1. วนัประชุมคณะกรรมการ  11 สิงหาคม 2563 

2. วนัก าหนดรายช่ือผูถ้ือหุ้นที่มีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถ้ือ
หุ้น ครั้ งท่ี 1/2563  

28 สิงหาคม  2563 

3. วันก าหนดรายช่ือผู ้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการจองซ้ือและได้รับการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน 

28 สิงหาคม  2563 

4. วนัประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ครั้ งท่ี 1/2563 22 กนัยายน 2563 

5. จดทะเบียนมติเพิ่ มทุนจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วนันบัแต่วนัที่ 
ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นมีมติ 
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บริษทัฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 

ลายมือช่ือ   กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทัฯ 
(นายกวิน เฉลิมโรจน์) 

ผูช่้วยประธานเจา้หน้าที่บริหาร 
 

ลายมือช่ือ   กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทัฯ 
(นาย วิชญ ์สุวรรณศรี) 

ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร (รักษาการ) 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับ 3. 

สารสนเทศเก่ียวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้ งท่ี 5/2563 ซ่ึง
ประชุมเม่ือวนัที่ 11 สิงหาคม 2563 ไดมี้มติอนุมัติให้ด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ อีกจ านวน 2,000,000,000 บาท 
จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 3,335,000,087.50 บาท แบ่งออกเป็น 6,670,000,175 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไวหุ้้นละ 0.5 บาท เป็น
จ านวน 5,335,000,087.50 บาท แบ่งออกเป็น  10,670,000,175 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไวหุ้้นละ 0.5 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่ม
ทุนจ านวน 4,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไวหุ้้นละ 0.5 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผูถ้ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) โดยจะมีการน าเสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้นครั้ งท่ี 1/2563 ใน
วนัที่ 22 กนัยายน 2563 เพื่อพิจารณาต่อไป 

รายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นปรากฏตามแบบ
รายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 

1. รายละเอียดของการออกและเสนอขาย 

บริษทัฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษทัฯ ไม่เกินจ านวน 4,000,000,000  หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.5 บาท 
ให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights offering) ในอตัราส่วน  1.66750004375 หุ้นสามญัเดิม ต่อ  1 หุ้นสามญัใหม่ 
โดยเศษของหุ้นตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไปให้ปัดข้ึน และต ่ากว่า 0.5 ให้ปัดท้ิง ท่ีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.15 บาท ซ่ึงเป็นการเสนอขายหุ้น
ในราคาที่ต ่ากว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไวต้ามมาตรา 52 พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม) 
เน่ืองจากบริษัทฯ มีขาดทุนสะสม  โดยมีมูลค่ารวมไม่เกิน 600,000,000 บาท และก าหนดวันจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษทัฯ เป็นวนัที่ 8 – 15 ตุลาคม 2563  

ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถ้ือหุ้นตามสัดส่วนในรอบแรกแลว้ บริษทัฯ จะจดัสรรหุ้นส่วนที่เหลือ
ให้แก่ผู ้ถือหุ้นซ่ึงแสดงความจ านงจองซ้ือเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะหมด หรือไม่สามารถจัดสรรได้
เน่ืองจากเป็นเศษหุ้น หรือจนกว่าจะไม่มีผูถ้ือหุ้นรายใดประสงคท่ี์จะจองซ้ือหุ้นดงักล่าวอีกต่อไป ในกรณีดังกล่าวบริษทัฯ จะ
ด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ต่อไป 

ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นใดให้ผูจ้องซ้ือรายใด หาก
การจดัสรรดังกล่าวท าให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการฝ่าฝืนข้อจ ากัดเร่ืองสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ก าหนดใน
ข้อบังคบัของบริษัทฯ ซ่ึงปัจจุบัน บริษทัฯ มีข้อจ ากัดเร่ืองสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวที่ร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่
จ  าหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทัฯ  

อน่ึง ผู ้ถือหุ้นซ่ึงแสดงความจ านงจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เกินสัดส่วน อาจมีหน้าท่ีท าค าเสนอซ้ือ
หลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทัฯ หากการจองซ้ือเกินสัดส่วนส่งผลให้ผูถ้ือหุ้นซ่ึงจองซ้ือเกินสัดส่วนรายดังกล่าวถือหุ้นของ
บริษัทฯ ในลักษณะท่ี เพิ่มข้ึนจนถึงหรือข้ามจุดท่ีต้องท าค าเสนอซ้ือหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามมาตรา 247 แห่ง
พระราชบัญญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ (รวมทั้งท่ีมีการ
แกไ้ขเพิ่มเติม) 
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นอกจากน้ี ให้เสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้นครั้ งท่ี 1/2563 เพื่ออนุมติัการมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารของ
บริษทัฯ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอ านาจในการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาจัดการปัดเศษหุ้น โดยเศษของหุ้น
ตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไปให้ปัดข้ึน และต ่ากว่า 0.5 ให้ปัดท้ิง หรือด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นสมควรเกี่ยวกับการจัดการเศษหุ้นเพื่อให้
การเพิ่มทุนครั้ งน้ีประสบผลส าเร็จ และพิจารณาก าหนดและแกไ้ขรายละเอียดอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนดังกล่าว เช่น (1) การแก้ไขวันก าหนดรายช่ือผู ้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการจองซ้ือและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
(Record Date) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้ งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การก าหนดและแก้ไขระยะเวลาการเสนอขาย การ
ช าระค่าหุ้น รวมถึงเง่ือนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว (2) การเขา้เจรจา ท าความตก
ลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกบัการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งด าเนินการต่าง ๆ อนั
เกี่ยวเน่ืองกับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว และ (3) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานที่จ  าเป็นและ
เกี่ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว ซ่ึงรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานดงักล่าว
ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษทัฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ (mai) และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเกี่ยวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว 

ทั้งน้ี การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิม ยงัมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากท่ี
ประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้นครั้ งท่ี 1/2563 ของบริษทัฯ 

2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นใหม่ และแผนการใช้เงิน 

บริษทัฯ จะใชเ้งินทุนท่ีได้จากการเพิ่มทุนในครั้ งน้ี เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนส าหรับบริษทัฯ และ/หรือ บริษทัย่อย ใน
การลงทุนในหุ้นสามัญของบริษทั AIDC Solar Power Number 1 Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัจ ากัดจดทะเบียนจดัตั้งตามกฎหมาย
สิงคโปร์โดยมีวตัถุประสงค์หลกัในการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัท  Binh Thuan Solar Power Investment Joint 
Stock Company (“B-Solar”) บริษัทที่ด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Song Luy 1 Solar Power Plant ใน
ประเทศเวียดนาม (“โรงไฟฟ้า Song Luy”) ซ่ึงโรงไฟฟ้า Song Luy สามารถสร้างรายได้ท่ีแน่นอน มั่นคง และต่อเน่ืองระยะ
ยาวให้กบับริษทัฯ เน่ืองจากมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับ Vietnam Electricity (“EVN”) ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าขนาด 46.7 เมกะ
วตัต์ติดตั้ง เป็นระยะเวลา 20 ปี ทั้งน้ี B-Solar ได้เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย ์(Commercial Operation 
Date) แลว้ตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2562  

โปรดพิจารณารายละเอียดของโครงการตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย ์ ซ่ึงได้ส่งมาพร้อมกับ
หนงัสือนดัประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้นครั้ งท่ี 1/2563 

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการขายหุ้นเพิ่มทุน 

(1) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 

= ราคาตลาดก่อนเสนอขาย  -  ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 
                      ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
= 0.2619  –  0.2200 
        0.2619 

= ร้อยละ 16.02 
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โดยที่ 

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ าหนักของหุ้นบริษัทฯ ย้อนหลัง 7 ว ันท าการ
ติดต่อกัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ วนัที่ 11 สิงหาคม 
2563 ซ่ึงอยู่ที่ราคา 0.2619 บาทต่อหุ้น 

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จ านวนหุ้นช าระแลว้) + (ราคาเสนอ x จ  านวนหุ้นเสนอขาย) 

จ านวนหุ้นช าระแลว้ + จ  านวนหุ้นเสนอขาย 

ซ่ึงอยู่ที่ราคา 0.2200 บาทต่อหุ้น 

(2) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

ภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผูถ้ือ
หุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)  ในกรณีที่ผูถ้ือหุ้นเดิมทุกรายใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิท่ีมีอยู่ครบทั้งจ านวน จะ
ไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผูถ้ือหุ้นบริษทัฯ (Control Dilution) และในกรณีที่ผูถ้ือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใชสิ้ทธิซ้ือ
หุ้นเพิ่มทุนเลย บริษทัฯ จะด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ โดยการตดัหุ้นสามญัเพิ่มทุนส่วนท่ีเหลือจากการเสนอ 
ขายท้ิงท าให้จ านวนหุ้นท่ีช าระแลว้ไม่เปลี่ยนแปลง และไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผูถ้ือหุ้นบริษทัฯ (Control 
Dilution) 

แต่ในกรณีท่ีผูถ้ือหุ้นเลือกท่ีจะไม่ใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนตามสิทธิตนมีอยู่เลย และผูถ้ือหุ้นอื่นใช้
สิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิท่ีมีอยู่ และ/หรือ จองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนมีการ
จองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนครบทั้งจ านวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผูถ้ือหุ้นบริษทัฯ (Control Dilution) โดยผู ้
ถือหุ้นเดิมจะมีสิทธิการออกเสียงของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ ลดลงประมาณร้อยละ 37.49 โดยสามารถค านวณไดด้งัน้ี 

=     จ  านวนหุ้นเสนอขาย 
 จ านวนหุ้นช าระแลว้ + จ านวนหุ้นเสนอขาย 

=  4,000,000,000 
 6,670,000,175 + 4,000,000,000 

=  ร้อยละ 37.49 

(3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (Earnings per share dilution) 

= ก าไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย – ก าไรต่อหุ้นหลงัเสนอขาย 
          ก าไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย 

= (0.0093)  –  (0.0058) 
                        (0.0093) 

= ร้อยละ 37.49 
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ทั้งน้ี  หากปกติบริษัทฯ มีผลก าไรสุทธิ ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรจะลดลงตามสัดส่วนการถือหุ้น 
อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากตามงบการเงินสอบทาน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯ บนัทึกผลขาดทุนในระยะบญัชี 12 
เดือนยอ้นหลงั นบัจากวนัที่ 30 มิถุนายน 2563 ดังนั้น การค านวณผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร จึงค านวณจากผลขาดทุนสุทธิ
ของบริษทัฯ  

(4) ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ มีความจ าเป็นในการเพิ่มทุนครั้ งน้ี เพื่อขยายธุรกิจ ไปยงัธุรกิจโรงไฟฟ้า Song Luy ซ่ึงจะช่วย
เสริมสร้างความแข็งแกร่งของกลุ่มบริษทัฯ และเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผูถ้ือหุ้น โดยการเพิ่มทุนของบริษทัฯ ในครั้ งน้ี เป็น
การเพิ่มทุนให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ซ่ึงหากผูถ้ือหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนหุ้น จะไม่เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิ
ออกเสียงของผูถ้ือหุ้น ดงันั้น เม่ือเปรียบเทียบความคุม้ค่าของการใชเ้งินเพิ่มทุนและผลกระทบต่อผูถ้ือหุ้น บริษทัฯ จึงมีความเห็นว่า
การเพิ่มทุนในครั้ งน้ีจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อผูถ้ือหุ้นมากกว่า  

(5) ผลกระทบต่องบการเงินจากการออกหุ้นราคาต ่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้  

การออกหุ้นราคาต ่ากว่ามูลค่าที่ตราไว ้จะก่อให้เกิดผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯ ในส่วนของผูถ้ือ
หุ้น คือ จะก่อให้เกิดส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุ้น โดยการออกหุ้นเพิ่มทุนในครั้ งน้ี เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในราคา 0.15 บาทต่อหุ้น ซ่ึง
เป็นการออกหุ้นราคาต ่ากว่ามูลค่าที่ตราไวท้ี่ 0.5 บาทต่อหุ้น จึงจะก่อให้เกิดส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุ้น จ านวน 0.35 บาทต่อหุ้น ซ่ึง
ส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุ้นสูงสุดที่สามารถเกิดข้ึนได้จากการออกหุ้นในครั้ งน้ี ในกรณีท่ีสามารถจ าหน่ายหุ้นเพิ่มทุนได้ทั้งหมด 
เท่ากบั (1,400,000,000) บาท  

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับการเพิ่มทุน 

(1) เหตุผลและความจ าเป็นของการเพิ่มทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั้ งที ่5/2563 เม่ือวนัที่ 11 สิงหาคม 2563 ได้พิจารณาแลว้เห็นว่า บริษทัฯ 
มีความตอ้งการใชเ้งินประมาณ 748.99 ล้านบาท เพื่อการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า Song Luy โดยแหล่งเงินทุนส าหรับการ
ลงทุนในโรงไฟฟ้า Song Luy ครั้ งน้ี ได้แก่ 1) เงินมดัจ าบางส่วนที่บริษทัฯ ไดว้างไวก้บัผูข้ายภายใตบ้นัทึกขอ้ตกลง ซ่ึงคิดเป็น
จ านวนเงิน 2.36 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ซ่ึงมีมูลค่าในสกุลเงินบาทประมาณ 73.77 ล้านบาท) (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 4 
สิงหาคม 2563) และ 2) กระแสเงินสดจากการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และ/หรือ เงินที่ไดร้ับจากการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษทัฯ จ านวน 4,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิม (Rights Offering) ใน
ราคาหุ้นละ 0.15 บาท  

ทั้งน้ี  คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า Song Luy จะเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทัฯ หลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เน่ืองจากโรงไฟฟ้า Song Luy สามารถสร้างรายได้ท่ีแน่นอน มั่นคง 
และต่อเน่ืองระยะยาวให้กับบริษทัฯ เน่ืองจากมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับ EVN ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าขนาด 46.7 เมกะวตัต์
ติดตั้ง เป็นระยะเวลา 20 ปี ทั้งน้ี B-Solar ได้เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชย ์(Commercial Operation Date) 
แลว้ตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2562 โปรดพิจารณารายละเอียดของโครงการตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์
ซ่ึงไดส่้งมาพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้นครั้ งท่ี 1/2563 
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หากบริษทัฯ ไดร้ับเงินจากการเพิ่มทุนในครั้ งน้ี เกินกว่าจ านวนท่ีจะตอ้งใชเ้พื่อการเข้าลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟ้า Song Luy บริษทัฯ จะน าเงินทุนส่วนเกินดังกล่าวไปใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และ
เงินทุนเพื่อด าเนินโครงการอื่น ๆ ของบริษทัฯ และ/หรือ บริษทัย่อย ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่เกี่ยวกับธุรกิจพลงังาน ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ์และธุรกิจสาธารณูปโภค 

(2) ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นว่า แผนการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า Song Luy มีความแน่นอนใน
ระดับหน่ึง เน่ืองจากไดมี้การเจรจาในรายละเอียดกบัผูข้าย และที่ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ได้มีมติอนุมติัการเข้าท า
รายการดงักล่าวเป็นที่เรียบร้อยแลว้ ตามที่กฎหมายก าหนด  

(3) ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะด าเนินการ 
รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุน 

คณะกรรมการของบริษทัฯ มีความเห็นว่า การเพิ่มทุนในครั้ งน้ีมีความสมเหตุสมผลและมีความเหมาะสม 
เน่ืองจากบริษทัฯ มีความจ าเป็นต้องใชเ้งินทุนดงักล่าวเพื่อให้การเขา้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า Song Luy ส าเร็จลุล่วง และ
การเขา้ลงทุนดงักล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษทัฯ ตามรายละเอียดในสารสนเทศเกี่ยวกบัรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์ซ่ึง
ไดส่้งมาพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้นครั้ งท่ี 1/2563 

(4) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ อันเน่ืองมาจากการเพิ่มทุนและการด าเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ 

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะเป็นเงินทุนส่วนส าคัญท่ีบริษัทฯ น ามาเป็นเงินลงทุนใน
โครงการโรงไฟฟ้า Song Luy ซ่ึงเป็นการแสวงหาธุรกิจเพื่อสร้างรายไดท่ี้แน่นอน มัน่คง และต่อเน่ืองระยะยาวให้กบับริษทัฯ 
เน่ืองจากโรงไฟฟ้า Song Luy มีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับ EVN ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าขนาด 46.7 เมกะวัตต์ติดตั้ง เป็น
ระยะเวลา 20 ปี ทั้งน้ี B-Solar ได้เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย ์(Commercial Operation Date) แล้วตั้งแต่
วนัที่ 16 พฤษภาคม 2562   

(5) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้กับบริษัทฯ ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนได้ทั้งจ านวน 

หากบริษทัฯ ไม่สามารถเสนอขายหุ้นให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครบทั้ง
จ านวนได้ บริษทัฯ จะใชก้ระแสเงินสดจากการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ  เพื่อให้การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า Song Luy 
ส าเร็จลุล่วง  

5. ค ารับรองของคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับการเพิ่มทุน 

ในกรณีที่กรรมการของบริษทัฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และข้อบังคบัของบริษทัฯ 
ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ือหุ้นด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริตและระมัดระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ ในเ ร่ืองที่เกี่ยวกับการ
เพิ่มทุน โดยกระท าการ หรือละเวน้กระท าการใดอนัเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทัฯ 
บริษทัฯ สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได ้แต่หากบริษทัฯ ไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดงักล่าว ผูถ้ือ
หุ้นซ่ึงถือหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดจะแจง้ให้บริษทัฯ ด าเนินการเรียกร้องได ้และหาก
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บริษทัฯ ไม่ด าเนินการตามท่ีผูถ้ือหุ้นแจง้ ผูถ้ือหุ้นนั้น ๆ  สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษทั
ฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากน้ี หากการ
กระท าการหรือละเวน้กระท าการใดของกรรมการ อนัเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์  และ
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ือหุ้นดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ ใน
เร่ืองท่ีเกี่ยวกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษทัฯ ได้ หรือผูถ้ือหุ้นซ่ึง
ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ จะแจ้งให้บริษทัฯ 
ด าเนินการดังกล่าวได ้ซ่ึงหากบริษทัฯ ไม่ด าเนินการตามที่ผูถ้ือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วนัที่ไดร้ับแจง้ ผูถ้ือหุ้นดงักล่าว
สามารถใชสิ้ทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษทัฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

 
(นายกวิน เฉลิมโรจน์) 

 ผูช่้วยประธานเจา้หน้าที่บริหาร 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4. 

ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 13. ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการโดยใชเ้สียงขา้งมากตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการดงัต่อไปน้ี  

(1) ผูถ้ือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุ้นต่อเสียงหน่ึง 

(2) ให้ผูถ้ือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป  

(3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู ้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้ งนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้ งนั้นให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด  

ขอ้ 14. ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการใน
ขณะนั้น ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ไดก้็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนเป็นบริษทันั้นให้ใชว้ิธีจับสลากกัน
ว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีออกตาม
วาระนั้นอาจถูกเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้

ขอ้ 15. กรรมการมีสิทธิไดร้ับค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามข้อบังคบัหรือตามที่ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นจะอนุมติั ซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน
หรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได ้
และนอกจากนั้นให้ไดร้ับเบ้ียเลี้ยงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทั 

ความในวรรคหน่ึงไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั ซ่ึงไดร้ับเลือกตั้งเป็นกรรมการใน
อนัที่จะไดร้ับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั 

ขอ้ 26. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายใน 4 เดือนนับตั้งแต่วนัส้ินสุด
ของรอบปีบญัชีของบริษทั 

การประชุมผูถ้ือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแลว้ ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ือ
หุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นควร  

ผูถ้ือหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะ
เข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู ้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิส ามัญเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและ
เหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชัดเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผู ้
ถือหุ้นภายใน 45 วนันบัแต่วนัที่ไดร้ับหนงัสือจากผูถ้ือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคที่ 3 ผูถ้ือหุ้นทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือ
กนัหรือผูถ้ือหุ้นคนอื่นๆ รวมกนัไดจ้  านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายใน 45 วนันบัแต่วนัครบ 
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ก าหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผูถ้ือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้ง
รับผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นที่เกิดจากการจดัให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ือหุ้นตามวรรคท่ี 4 ครั้ งใด จ านวนผูถ้ือหุ้น
ซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไวใ้นข้อ 29 ผูถ้ือหุ้นตามวรรคที่ 4 ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้
ค่าใชจ้่ายที่เกิดจากการจดัให้มีการประชุมในครั้ งนั้นให้แก่บริษทั 

ขอ้ 27. ในการเรียกประชุมผูถ้ือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วนัเวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดพอสมควร โดยระบุว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ 
เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถ้ือหุ้นและนาย
ทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 
วนั ก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 3 วนั  

ในการประชุมผูถ้ือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านักงานใหญ่ของบริษทั หรือจังหวดัอื่นทั่ว
ราชอาณาจกัร 

ขอ้ 28. ในการประชุมผูถ้ือหุ้น ผูถ้ือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเขา้ประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได ้ 

การมอบฉันทะจะต้องท าเป็นหนังสือ ลงลายมือช่ือผู ้มอบฉันทะและท าตามแบบที่นายทะเบียนบริษทัมหาชน
จ ากดัก าหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดงัต่อไปน้ี 

(ก) จ านวนหุ้นซ่ึงผูม้อบฉันทะนั้นถืออยู่  

(ข) ช่ือผูร้ับมอบฉันทะ 

(ค)  ครั้ งท่ีของการประชุมท่ีมอบฉันทะใหเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมอบแก่ประธานกรรมการ
หรือบุคคลซ่ึงประธานกรรมการก าหนดไว ้ก่อนผูร้ับมอบฉันทะเขา้ประชุม  

ขอ้ 29. ในการประชุมผูถ้ือหุ้น ต้องมีผูถ้ือหุ้นและผูร้ับมอบฉันทะจากผูถ้ือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และ
ต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู ้ถือหุ้นและผู ้รับมอบ
ฉันทะจากผูถ้ือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผูถ้ือหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อย
กว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ือหุ้นครั้ งใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแลว้ถึง 1 ชั่วโมง จ านวนผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดได้ หากว่าการประชุมผูถ้ือหุ้นไดเ้รียกนัดเพราะผูถ้ือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอนั
ระงบัไป ถ้าการประชุมผูถ้ือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ และให้ส่งหนงัสือนัด
ประชุมไปยงัผูถ้ือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครั้ งหลงัน้ีไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม  

ในกรณีที่ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเร่ืองท่ีผู ้
ถือหุ้นซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายไดท้ั้งหมดเสนอในท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองท่ียงั
พิจารณาไม่เสร็จ และจ าเป็นตอ้งเลื่อนการพิจารณา ให้ท่ีประชุมก าหนดสถานที่ วนั และเวลาที่จะประชุม 
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ครั้ งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชุมระบุสถานที่ วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผู ้
ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนการประชุม ทั้งน้ี ให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวนัก่อน
วนัประชุมดว้ย 

ในการประชุมผูถ้ือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธาน
กรรมการมิไดม้าเขา้ประชุม ถา้มีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้รองประธานกรรมการไม่มี
หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัหน้าท่ีได ้ก็ให้ท่ีประชุมเลือกตั้งผูถ้ือหุ้นคนหน่ึงซ่ึงไดเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นประธาน 

ขอ้ 30. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง และมติของท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วย
คะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนน
เสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด  

(2) ในกรณีดังต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้น ซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมด หรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บุคคลอื่น  

(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอื่นหรือบริษทั เอกชนมาเป็นของบริษทั  

(ค)  การท าแก้ไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั 
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบั 

(จ) การเพิ่ม หรือการลดทุนของบริษทั หรือการออกหุ้นกู ้ 

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษทั  

(ช) การออกหุ้นใหม่เพื่อช าระแก่เจา้หน้ีของบริษทัตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน 

ขอ้ 31. กิจการอนัที่ประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท า มีดงัน้ี  

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการด าเนินการของบริษทัในรอบปี 
ที่ผ่านมา 

(2) พิจารณาและอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนของรอบปีบญัชีที่ผ่านมา  

(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี จดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนส ารอง และการจ่ายเงินปันผล 

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและก าหนดค่าตอบแทน 

(5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน 

(6) กิจการอื่นๆ  
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ขอ้ 32. ในกรณีที่บริษทัหรือบริษทัย่อยตกลงเขา้ท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัหรือรายการเกี่ยวกบัการไดม้า หรือจ าหน่ายไปซ่ึง
สินทรัพยข์องบริษทั หรือบริษทัย่อยตามความหมายที่ก าหนดตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยที่ใช้
บงัคบักบัการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียน หรือการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทั
จดทะเบียน แลว้แต่กรณี ให้บริษทัปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดงักล่าวก าหนดไวใ้นเร่ืองนั้นๆ 
ดว้ย 

ขอ้ 44. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบัญชีของบริษทัเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมติั งบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนน้ี คณะกรรมการ
ตอ้งจดัให้ผูส้อบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุ้น 

ขอ้ 45. คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีให้ผูถ้ือหุ้น พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสามญัประจ าปี  

(1) ส าเนางบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนที่ผูส้อบบัญชีตรวจสอบแลว้ พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบญัชี
ของผูส้อบบญัชี 

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการและเอกสารแสดงประกอบรายงานดงักล่าว 

ขอ้ 46. ผูส้อบบญัชีมีหน้าที่เขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถ้ือหุ้นของบริษทัทุกครั้ งท่ีมีการพิจารณางบดุลและ บญัชีก าไร
ขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษทัเพื่อช้ีแจ้งการตรวจสอบบัญชีต่อผูถ้ือหุ้น ให้บริษทัจดัส่งรายงานและ
เอกสารของบริษทัท่ีผูถ้ือหุ้นจะพึงไดร้ับในการประชุมผูถ้ือหุ้นครั้ งนั้นแก่ผูส้อบบัญชีด้วย ผูส้อบบญัชีต้องไม่เป็น
กรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษทั 

ให้ผูส้อบบญัชีมีอ านาจเข้าตรวจสอบสมุด บัญชี และหลกัฐานอื่นใดเกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพยสิ์น
และหน้ีสินของบริษทัไดใ้นเวลาท าการของบริษทั และให้มีสิทธิท่ีจะเรียกให้กรรมการ พนักงาน และลูกจา้งของบริษทัให้
ขอ้ความและค าช้ีแจงอย่างใดๆ ตามท่ีจะเป็นส าหนับการปฏิบติัหน้าท่ีของผูส้อบบัญชี ผูส้อบบัญชีตอ้งท ารายงานว่าดว้ยงบ
ดุลและบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุ้นสามัญประจ าปี และต้องแถลงในรายงานเช่นว่านั้นด้วยว่างบดุลได้จัดท าข้ึนโดย
ถูกตอ้งและแสดงถึงกิจการที่แทจ้ริงและถูกตอ้งของบริษทัหรือไม่ 



 บริษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ  ากดั (มหาชน) 

 35 

ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่  5. 
เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2563  

ผูถ้ือหุ้นหรือผูร้ับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนโดยแสดงเอกสารตามที่ก าหนดดา้นล่างเพื่อเขา้ร่วมการประชุมได้
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ของวนัที่ 22 กนัยายน 2563 เป็นตน้ไป 

1 กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง 

• บัตรประจ าตัวฉบับจริงที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือ
ใบอนุญาตขบัข่ี เป็นตน้ 

2 กรณีเข้าประชุมโดยผู้รับมอบฉันทะ 

2.1 กรณีบุคคลธรรมดา 

• หนงัสือมอบฉันทะซ่ึงกรอกรายละเอียดครบถ้วนและลงนามโดยผูถ้ือหุ้นและผูร้ับมอบฉันทะ (ติดอากร
แสตมป์ 20 บาท) 

• ส าเนาบัตรประจ าตัวของผูถ้ือหุ้นที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจ าตวัประชาชน หนงัสือเดินทาง 
หรือใบอนุญาตขบัข่ี ซ่ึงลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูถ้ือหุ้น 

• บัตรประจ าตัวฉบับจริงของผู ้รับมอบฉันทะที่ ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน 
หนงัสือเดินทาง หรือใบอนุญาตขบัข่ี เป็นตน้ 

2.2 กรณีนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย 

• หนงัสือมอบฉันทะซ่ึงกรอกรายละเอียดครบถว้นและลงนามโดยผูมี้อ านาจลงนามแทนผูถ้ือหุ้นและผูร้ับ 
มอบฉันทะ พร้อมประทบัตราส าคญั (หากมี) (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

• ส าเนาหนังสือรับรองหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนของผูถ้ือหุ้นซ่ึงออกโดยกระทรวงพาณิชยห์รือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 3 เดือนก่อนวนัประชุม ซ่ึงลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผูมี้อ านาจลง
นามแทนผูถ้ือหุ้น พร้อมประทบัตราส าคญั (หากมี) 

• ส าเนาบัตรประจ าตัวของผูมี้อ านาจลงนามแทนผู ้ถือหุ้นที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจ าตัว
ประชาชน  หนงัสือเดินทาง หรือใบอนุญาตขบัขี่ ซ่ึงลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ านาจลงนาม
แทนผูถ้ือหุ้น 

• บัตรประจ าตัวฉบับจริงของผู ้รับมอบฉันทะที่ ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน 
หนงัสือเดินทาง  หรือใบอนุญาตขบัข่ี เป็นตน้ 

2.3 กรณีนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ 

• หนงัสือมอบฉันทะซ่ึงกรอกรายละเอียดครบถว้นและลงนามโดยผูมี้อ านาจลงนามแทนผูถ้ือหุ้นและผูร้ับ
มอบฉันทะ พร้อมประทบัตราส าคญั (หากมี) (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
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• ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือเอกสารจัดตั้งนิติบุคคลของผูถ้ือหุ้นท่ีออกโดยหน่วยงานท่ี
เกี่ยวขอ้งซ่ึงระบุช่ือ สถานท่ีตั้งส านักงานใหญ่ และรายช่ือและอ านาจลงนามแทนผูถ้ือหุ้น ซ่ึงผูมี้อ านาจ
ลงนามแทนผูถ้ือหุ้นลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง พร้อมประทบัตราส าคญั (หากมี) 

• ส าเนาบัตรประจ าตัวของผูมี้อ านาจลงนามแทนผู ้ถือหุ้นที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจ าตัว
ประชาชน หนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาตขบัขี่ ซ่ึงลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผูมี้อ านาจลงนาม
แทนผูถ้ือหุ้น 

• บัตรประจ าตัวฉบับจริงของผู ้รับมอบฉันทะที่ ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน 
หนงัสือเดินทาง หรือใบอนุญาตขบัข่ี เป็นตน้ 

• ค าแปลภาษาองักฤษของเอกสารที่มิใช่ภาษาองักฤษซ่ึงลงนามรับรองค าแปลถูกต้องโดยผูมี้อ านาจลง
นามแทนผูถ้ือหุ้น 

ผูถ้ือหุ้นที่ประสงคจ์ะแต่งตั้งผูร้ับมอบฉันทะ สามารถแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษทัฯ เป็นผูร้ับมอบฉันทะ โดย
รายละเอียดของกรรมการอิสระที่เป็นตวัแทนรับมอบฉันทะในการประชุม ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 7. 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี  6. 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A. 

 (แบบท่ัวไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายและไม่ซับซ้อน) 
(General and Simple Form) 

 
 
เลขทะเบียนผูถ้ือหุ้น                                                         เขียนท่ี                                  
Shareholder registration number Written at               
 วนัท่ี เดือน    พ.ศ.   
  Date             Month                   Year 
  

(1) ขา้พเจา้   สัญชาต ิ                 อยู่เลขท่ี                           ซอย    
 I/We    nationality                                  residing/located at no.                              Soi 
 ถนน   ต าบล/แขวง            อ  าเภอ/เขต                   จงัหวดั      
 Road   Tambol/Kwaeng           Amphur/Khet      Province 
 รหัสไปรษณีย์    
 Postal Code            
 

(2)  เป็นผูถ้ือหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
 Being a shareholder of United Power of Asia  Public Company Limited (“Company”) 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม               หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 
ดงัน้ี 

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

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

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

 

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

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

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

 2. มอบฉันทะให้กรรมการคนใดคนหน่ึงของบริษทัฯ คือ 
Appoint any one of the following directors of the Company 
 นายติรวฒัน์  สุจริตกุล  Mr. Tirawat  Sucharitakul  หรือ/Or 
 นายจอห์น เอ็ดเวอร์ด แม็คคอช Mr. John Edward Mc Cosh 
(รายละเอียดประวติักรรมการปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7. ของหนังสือเชิญประชุมวิสามญัผู ้
ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2563) (Details of directors of the Company are specified in Enclosure 7 of 
the Notice of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2020.) 

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

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

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

เป็นผู ้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 ในวันอังคารท่ี 22 
กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสาทร 1 ช้ัน 4 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขท่ี 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
10120 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Company’s Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2020 
on 22 September 2020 at 10.00 hrs., at Sathorn 1 Room, Floor 4, Q. House Lumphimi Building, No. 1 South Sathorn Road, Thungmahamek, 
Sathorn, Bangkok 10120 or such other date, time and place as the meeting may be held.  

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

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

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

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

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

 
หมายเหตุ/Remarks 
ผูถ้ือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูร้ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น
ให้ผูร้ับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

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

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

 
 

 
เลขทะเบียนผูถ้ือหุ้น                                                         เขียนท่ี                                  
Shareholder registration number Written at               
 วนัท่ี เดือน    พ.ศ.   
  Date             Month                    Year 
 
 
(1) ขา้พเจา้   สัญชาต ิ                 อยู่เลขท่ี                           ซอย    
 I/We    nationality                              residing/located at no.                              Soi 
 ถนน   ต าบล/แขวง           อ  าเภอ/เขต                 จงัหวดั     
 Road   Tambol/Kwaeng          Amphur/Khet                  Province 
 รหัสไปรษณีย์    
 Postal Code 

(2)  เป็นผูถ้ือหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
 Being a shareholder of United Power of Asia Public Company Limited (“Company”) 
 โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม               หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง ดงัน้ี 

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

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

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

 
 1. ช่ือ                                                     อายุ             ปี อยู่บา้นเลขท่ี           

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

หรือ/Or 
 ช่ือ                                                     อายุ             ปี อยู่บา้นเลขท่ี           

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

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

 นายติรวฒัน์  สุจริตกุล  Mr. Tirawat  Sucharitakul  หรือ/Or 
 นายจอห์น เอ็ดเวอร์ด แม็คคอช Mr. John Edward Mc Cosh 
(รายละเอียดประวติักรรมการปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 7. ของหนังสือเชิญประชุมวิสามญัผู ้
ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2563) (Details of directors of the Company are specified in Enclosure 7 of 
the Notice of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2020.) 

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

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

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Please attach stamp duty of Baht 20) 
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ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกรรมการผูรั้บมอบฉันทะคนใดคนหน่ึง ไม่สามารถเขา้ประชุมได้ ให้กรรมการท่ีเหลือเป็นผูร้ับมอบฉันทะแทนกรรมการท่ีไม่
สามารถเขา้ประชุม 
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. 

เป็นผู ้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 ในวันอังคารท่ี 22 
กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสาทร 1 ช้ัน 4 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขท่ี 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
10120 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Company’s Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2020 
on 22 September 2020 at 10.00 hrs., at Sathorn 1 Room, Floor 4, Q. House Lumphimi Building, No. 1 South Sathorn Road, Thungmahamek, 
Sathorn, Bangkok 10120 or such other date, time and place as the meeting may be held.   

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

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

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

 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563  
Agenda item no. 1 To consider and certify the minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders  

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

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

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 3,335,000,087.50 บาท เป็น 5,335,000,087.50 บาท โดย
การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จ านวนไม่เกิน 4,000,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท   

Agenda item no. 2 To consider and approve the increase of Company’s registered capital, from Baht 3,335,000,087.50 to Baht 
5,335,000,087.50 by issuing up to 4,000,000,000 newly ordinary shares at the par value of Baht 0.50 per share 
 ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems 

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

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียน 

Agenda item no. 3 To consider and approve the amendment to Clause 4. of the Company’s Memorandum of Association (Re: 
Registered Capital) to be in line with the increase of registered capital 
 ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems 

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

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 4,000,000,000 หุ้น 

Agenda item no. 4 To consider and approve the allocation of up to 4,000,000,000  newly issued ordinary shares 
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 ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems 

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

 
วาระท่ี 5 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
Agenda item no. 5 Any Other matter (if any) 

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

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

(5)  การลงคะแนนเสียงของผูร้ับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่
ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุ้น 

 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) ในกรณีท่ีขา้พเจ้าไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการ
ใด ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 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 al l 
respects. 

 
กิจการใดท่ีผูร้ับมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือ
เสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท 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 …………………………………………...ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
(...…………………...…………………….) 

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

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

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

 

หมายเหตุ/Remarks 
1.  ผูถ้ือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

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

2.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้้างต้น  ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 

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

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

 
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 ในวันอังคารท่ี 22 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสาทร 1 ช้ัน 4 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขท่ี 1 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
At the Company’s Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2020  on 22 September 2020 at 10.00 hrs., at Sathorn 1 Room, Floor 
4, Q. House Lumphimi Building, No. 1 South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 or such other date, time and place as 
the meeting may be held. 
 

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

 วาระท่ี   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

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

 วาระท่ี   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

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

 วาระท่ี   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

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

 วาระท่ี   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

 ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Proxy Form C. 

(ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับ
ฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น) 

 (For the shareholders who are specified in the register as foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be 
a share depository and keeper) 

 
 

 
 
เลขทะเบียนผูถ้ือหุ้น                                                         เขียนท่ี                                  
Shareholder registration number Written at               
 วนัท่ี เดือน    พ.ศ.   
 Date              Month                     Year 
 
(1) ขา้พเจา้   สัญชาต ิ                 อยู่เลขท่ี                           ซอย            
 I/We    nationality                              residing/located at no.                             Soi 
 ถนน   ต าบล/แขวง           อ  าเภอ/เขต                   จงัหวดั      
 Road   Tambol/Kwaeng           Amphur/Khet                   Province 
 รหัสไปรษณีย์    
 Postal Code 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้ับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั      
As the custodian of  

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

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม               หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 
ดงัน้ี 

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

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

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

  

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

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

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

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

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

Appoint any one of the following directors of the Company 
 นายติรวฒัน์  สุจริตกุล  Mr. Tirawat  Sucharitakul  หรือ/Or 
 นายจอห์น เอ็ดเวอร์ด แม็คคอช Mr. John Edward Mc Cosh (รายละเอียดประวตัิ
กรรมการปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7. ของหนังสือเชิญประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้น คร้ังท่ี 
1/2563) (Details of directors of the Company are specified in Enclosure 7 of the Notice of 
the Extraoridanry General Meeting of Shareholders No. 1/2020.) 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกรรมการผูรั้บมอบฉันทะคนใดคนหน่ึง ไม่สามารถเขา้ประชุมได้ ให้กรรมการท่ีเหลือเป็นผูร้ับมอบฉันทะแทนกรรมการท่ีไม่
สามารถเขา้ประชุม 
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. 

เป็นผู ้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 ในวันอังคารท่ี 22 
กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสาทร 1 ช้ัน 4 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขท่ี 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
10120 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Company’s Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2020 
on 22 September 2020 at 10.00 hrs., at Sathorn 1 Room, Floor 4, Q. House Lumphimi Building, No. 1 South Sathorn Road, Thungmahamek, 
Sathorn, Bangkok 10120 or such other date, time and place as the meeting may be held.   

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

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

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด เสียง 
 Total voting right Votes 

 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ีดงัน้ี 

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

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
Agenda item no. 1 To consider and certify the minutes of the 2020 

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

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

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 3,335,000,087.50 บาท เป็น 5,335,000,087.50 บาท โดย
การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จ านวนไม่เกนิ 4,000,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท   

Agenda item no. 2 To consider and approve the increase of Company’s registered capital, from Baht 3,335,000,087.50 to Baht 
5,335,000,087.50 by issuing up to 4,000,000,000 newly ordinary shares at the par value of Baht 0.50 per share
  

 

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
✓ ท่ี   2. และเลือกกรรมการคนใด
คนหน่ึง 
If you make proxy by choosing No. 2, 
please mark ✓ at  2. and choose 
one of these directors. 
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  ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems 

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

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียน 

Agenda item no. 3 To consider and approve the amendment to Clause 4. of the Company’s Memorandum of Association (Re: 
Registered Capital) to be in line with the increase of registered capital 

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

appropriate.  

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

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 4,000,000,000 หุ้น 

Agenda item no. 4 To consider and approve the allocation of up to 4,000,000,000  newly issued ordinary   
  ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

 
วาระท่ี 5 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
Agenda item no. 8 Any Other matter (if any) 
  ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

(5)  การลงคะแนนเสียงของผูร้ับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่
ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุ้น 
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) ในกรณีท่ีขา้พเจ้าไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการ
ใด ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
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. 
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กิจการใดท่ีผูร้ับมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือ
เสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท 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 …………………………………………...ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
(...…………………...…………………….) 

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

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

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

 
หมายเหตุ/Remarks 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ี ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู ้ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู ้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
This Proxy form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian 
in Thailand to be a share depository and keeper. 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนังสือมอบฉันทะ คือ 
The documents needed to be attached to this Proxy form are: 
(1) หนังสือมอบอ านาจจากผูถ้ือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

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

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

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

4. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy  Form C. 
provided. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

Attachment to Proxy Form C. 

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

 
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 ในวันอังคารท่ี 22 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสาทร 1 ช้ัน 4 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขท่ี 1 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
At the Company’s Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2020 on 22 September 2020 at 10.00 hrs., at Sathorn 1 Room, Floor 
4, Q. House Lumphimi Building, No. 1 South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 or such other date, time and place as 
the meeting may be held. 
 

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

 วาระท่ี   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

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

 วาระท่ี   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

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

 วาระท่ี   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

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

 วาระท่ี   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

 ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
เห็นดว้ย           เสียง  ไม่เห็นดว้ย                      เสียง    งดออกเสียง                เสียง 
 Approve         Votes        Disapprove               Votes          Abstain                             Votes 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่  7. 

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม: ท่านที่ 1 (นายติรวัฒน์  สุจริตกุล) 

ช่ือ  นายติรวฒัน์  สุจริตกุล 
อายุ    65 ปี  
สัญชาติ  ไทย 
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 148 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต จงัหวดักรุงเทพฯ 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

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

ประวัตกิารอบรม 

 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่น 1/2546) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 หลกัสูตร International Trade Center UNCTAD/GATT Geneva, Switzerland 
 หลกัสูตร The Disaster Management Center University of Wisconsin Madison USA 

ประวัตกิารท างาน 

ปัจจุบนั กรรมการ มูลนิธิพฒันาเคร่ืองมือแพทยไ์ทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ 
ปัจจุบนั กรรมการบริหาร มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก  สภาการชาดไทย 
2562 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ / กรรมการ

ตรวจสอบ 
บริษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั(มหาชน) 

2547 - ปัจจุบนั  ที่ปรึกษา กองราชเลขานุการในพระองค ์
  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
  สยามบรมราชกุมารี 

2557 - 2562 กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั(มหาชน) 
 / กรรมการสรรหาฯ  
2557 - 2561 ประธานกรรมการ บริษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั(มหาชน) 
2528 - 2547 ประจ ากองราชเลขานุการใน

พระองค ์
 

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2518 - 2528 ผูบ้ริหาร ส านกังานขา้หลวงใหญ่ผูล้ี้ภยั องคก์ารสหประชาชาติแห่งกรุงเจนิวา 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ทวีติยาภรณ์ชา้งเผอืก, กาชาดสมนาคุณ ชั้น 1 

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม มีส่วนไดเ้สียพิเศษในวาระเลือกตั้งกรรมการเพราะว่าเป็นผูท่ี้ไดร้ับการเสนอช่ือให้
กลบั เขา้มาเป็นกรรมการอีกวาระ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี 
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ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม: ท่านที่ 2 (นายจอห์น เอ็ดเวอร์ด แม็คคอช) 
ช่ือ   นายจอห์น เอ็ดเวอร์ด แม็คคอช 
อายุ    39 ปี 
สัญชาติ  GERMAN 

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 425/15 ทรินิต้ี คอมเพล็กซ์ ซอยสีลม 7 ถนนสีลม  

แขวงสีลม เขตบางรัก จงัหวดักรุงเทพฯ 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

1.1.1.1.1.1  1.1.1.1.1.2 Masters degree in Business administration University of  Witwatersrand,  
1.1.1.1.1.3   Johannesburg, South Africa 

1.1.1.1.1.4  1.1.1.1.1.5 HEC School of Management Paris, France 
1.1.1.1.1.6  1.1.1.1.1.7 MBA elective courses 1.1.1.1.1.8  

1.1.1.1.1.9  1.1.1.1.1.10 Associate Degree in Managemant of Lausanne, Switzerland 
1.1.1.1.1.11  1.1.1.1.1.12 Business Operations 1.1.1.1.1.13  

ประวัตกิารท างาน 

2561 - ปัจจุบนั Independent Director and Audit Committee United Power of Asia Public Company Limited 

2561 - ปัจจุบนั VP, Development B.I.C Group, Bangkok 
2559 – 2561 Managing Director Sapparot Group, Bangkok 
2554 – 2559 Director, F&B restaurants operations Four Seasons Hotels and Resorts, Bangkok 
2548 - 2550 F&B Manager Four Seasons Hotel Hampshire, UK 
2546 – 2547 Assistant F&B Manager For Seasons Hotel Boston, USA 

 
 
 

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8. 

แผนที่สถานที่จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2563 

ผนที่อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี (Q House Lumpini Building) 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 9. 

แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 

สืบเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน และบริษทัฯ ยงัคง
ต้องด าเนินการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว และด้วยความ
ห่วงใยในสุขภาพของผูถ้ือหุ้นทุกท่านและเพื่อให้เป็นค าแนะน าการป้องกันควบคุมเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
ส าหรับการจัดการประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ที่ก าหนดโดยกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข ลงวนัที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 และแนวทางด าเนินการในการจัดประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน
ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  

บริษทัฯ จึงขอแจง้ท่านผูถ้ือหุ้นทุกท่านเกี่ยวกบัแนวปฏิบติัเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) ในที่ประชุมผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ เน่ืองจากการจดัประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น จะเป็นการรวมกันของคนหมู่มากซ่ึง
เป็นปัจจยัเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ดังนั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) บริษทัฯ ขอความร่วมมือให้ท่านผูถ้ือหุ้นพิจารณาถึงแนวทางการมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นดว้ยตนเอง ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นส่งค าถามเกี่ยวกับ
วาระการประชุมหรือเร่ืองอื่นๆ มายงับริษทัฯ โดยการส่งค าถามมาที่ egm@unitedpowerofasia.com ภายในวนัที่ 18 กนัยายน 
2563 

1. เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 7) ลงวนัที่ 15 พฤษภาคม 2563 ซ่ึงเป็นข้อบังคับที่มีผลบังคบัใช้อยู่ ณ วนัที่ของ
หนังสือฉบบัน้ี ผูถ้ือหุ้นหรือผูร้ับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมในการประชุม จะถูกจัดให้นัง่โดยมีระยะห่างทางสังคมที่เหมาะสม 
โดยบริษทัฯ จะจัดเตรียมสถานท่ีโดยให้มีการเวน้ระยะห่างระหว่างท่ีนั่ง ซ่ึงจะท าให้ห้องประชุมสามารถรองรับผูเ้ข้าร่วม
ประชุมไดจ้ ากดัจ านวนไม่เกิน 100 ที่นัง่ และไม่สามารถเสริมจ านวนท่ีนัง่เพิ่มเติมไดไ้ม่ว่าในกรณีใดๆ  

ผูถ้ือหุ้นหรือผูร้ับมอบฉันทะที่มาถึงสถานที่ประชุมก่อนจะมีสิทธิในการเข้าร่วมในที่ประชุมก่อน ใน
กรณีท่ีมีผูถ้ือหุ้นหรือผูร้ับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเต็มจ านวนท่ีนั่งท่ีบริษัทฯ จัดไวแ้ล้ว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการ
บริหารจดัการตามความเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงความแออดั ณ สถานที่ประชุม และให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของทางราชการ
และแนวปฏิบัติในการจัดประชุมของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในการน้ีผูถ้ือหุ้นหรือผู ้รับมอบฉันทะที่มาใน
ภายหลงัจะไม่สามารถเข้าร่วมในท่ีประชุมเพิ่มเติมได ้อย่างไรก็ตามยงัสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเขา้ร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนแทนหรือส่งค าถามได ้ 

2. บริษัทฯ จะมีจุดการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิผู ้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านก่อนเข้าห้องประชุม 
ผูถ้ือหุ้น ในการน้ี บริษทัฯ ขอความร่วมมือจากท่านผูถ้ือหุ้นกรณีหากปรากฎว่ามีท่านผูถ้ือหุ้นท่ีมีอาการดงัต่อไปน้ี บริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธิในการแยกท่านผูถ้ือหุ้นเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุ้นในบริเวณที่บริษทัฯ จดัไวโ้ดยเฉพาะส าหรับท่านผูถ้ือหุ้นที่อาจ
มีอาการตอ้งสงสัย โดยอาการอย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปน้ีจะถือว่าอาจเป็นอาการตอ้งสงสัย1  

 

 
1 อา้งอิงจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ช่ือและอาการส าคญัของโรคตดิต่ออนัตราย (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2563 

mailto:egm@unitedpowerofasia.com
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1.1) มีไข ้(มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสข้ึนไป)  

1.2) ไอ เจ็บคอ หอบเหน่ือย หรือ มีอาการเกี่ยวกบัระบบทางเดินหายใจ  

1.3) ผูท้ี่เดินทางไปยงัหรือแวะผ่าน (transit) ประเทศกลุ่มเส่ียง2 และกลบัถึงประเทศไทยยงัไม่พน้
ก าหนดเวลา 14 วนั ก่อนวนัประชุมผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ   

3. เพื่อลดความเส่ียงจากการแพร่ระบาด บริษทัฯ จะไม่จดัเตรียมไมโครโฟนส าหรับการสอบถาม ในกรณีที่
ผูถ้ือหุ้นหรือผูร้ับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม ผูถ้ือหุ้นสามารถส่งค าถามล่วงหน้ามาที่ 
egm@unitedpowerofasia.com ภายในวนัที่ 18 กันยายน 2563 หรือส่งที่กล่องค าถามหน้าห้องประชุม หรือส่งค าถามให้แก่
เจา้หน้าที่บริษทัฯ เพื่อจดัส่งค าถามแก่ประธานกรรมการต่อไป 

4. บริษัทฯ จะจัดเตรียมจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์ให้แก่ท่านผูถ้ือหุ้น และขอให้ท่านผูถ้ือหุ้นล้างมือ
ดว้ยน ้าสบู่หรือแอลกอฮอลเ์จลก่อนและหลงัจากเสร็จส้ินการเขา้ร่วมประชุม 

5. ตลอดระยะเวลาการประชุมผูถ้ือหุ้นของบริษัทฯ บริษทัฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผูถ้ือหุ้นทั้งใน
ส่วนท่านผูถ้ือหุ้นท่ีไดร้ับการคดัแยกหรือท่านผูถ้ือหุ้นท่ีผ่านการคดักรองปฏิบติัตามค าแนะน า ดงัต่อไปน้ี 

• กรุณาสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลา 

• กรุณาลา้งมือบ่อยๆ ดว้ยสบู่หรือแอลกอฮอลเ์จล 

• หลีกเลี่ยงการสัมผสับริเวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก) ดว้ยมือที่ยงัไม่ไดล้า้ง  

• หลีกเลี่ยงการใช ้สัมผสั ส่ิงของร่วมกบัผูอ้ื่น  

• หากมีไข ้ไอ น ้ามูกไหล เจ็บคอ หายใจเหน่ือยหอบ ขอให้ท่านผูถ้ือหุ้นออกจากห้องประชุมผู ้
ถือหุ้นหรือติดต่อเจา้หน้าที่ของบริษทัฯ โดยเจา้หน้าที่ของบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการส่ง
ท่านผูถ้ือหุ้นกลบัไปรักษาตวัที่บา้น ที่พกั หรือโรงพยาบาล ตามแต่กรณี   

บริษทัฯ ขอขอบคุณผูถ้ือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงและหวงัเป็นอย่างยิ่งท่ีจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่าง
ดี เพื่อสุขภาพอนามยัที่ดีของท่านผูถ้ือหุ้นทุกท่าน  

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

 
2 ประเทศกลุ่มเส่ียง หมายถึง ประเทศหรือเขตการปกครองท่ีเส่ียงต่อการติดเช้ือ COVID-19 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ท้องท่ีนอก

ราชอาณาจักรท่ีเป็นเขตโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) 
พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี 3 มีนาคม 2563 และประกาศอื่นๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งซ่ึงมีผลบงัคบัใชก้่อนหรือ ณ วนัประชุม 
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