บริ ษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จากัด (มหาชน)

ที่ UPA-AGM-62
วันที่ 5 เมษายน 2562
เรื่ อง

ขอเชิญเข้าร่ วมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562

เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

สิ่ งที่ส่งมาด้วย

1. สาเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562
2. รายงานประจาปี 2561 ของบริ ษทั ฯ ในรู ปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. สาเนางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษทั ฯ สาหรั บรอบระยะเวลา
บัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในรู ปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
4. รายนามและประวัติของผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออก
ตามวาระและเพื่อแต่งตั้งกรรมการใหม่
5. ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้ และการออกเสี ยงลงคะแนน
6. เอกสารหรื อหลักฐานเพื่อแสดงสิ ทธิในการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
7. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สาหรั บดาวน์โหลดรายงานประจาปี 2561 และสาเนางบแสดงฐานะ
ทางการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษทั ฯ
8. หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
9. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม
10. แผนที่สถานที่จดั ประชุม

ด้วยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ มีมติให้เรี ยกประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2562 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน
2562 เวลา 10.00 น. (เริ่ มลงทะเบียนเวลา 08.30 น.) ณ ห้องอินฟิ นิ ต้ ี ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562
วัตถุประสงค์และเหตุผล
บริ ษทั ฯ ได้จดั ทารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้ งที่ 1/2562 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 และ
ได้ส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ”) ตามที่
กฎหมายกาหนดเรี ยบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม สิ่ งที่ส่งมาด้ วย 1.
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุม วิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้ งที่ 1/2562 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562
ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับรองรายงานการประชุม
ดังกล่าว
หมายเหตุ
มติวาระนี้ จะต้องได้รับการรั บรองด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากจานวนของเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนน
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วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานประจาปี ของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561
วัตถุประสงค์และเหตุผล
คณะกรรมการได้สรุ ปผลการดาเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของบริ ษทั ฯ ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2561 ไว้
ในรายงานประจาปี 2561 แล้ว รายละเอียดปรากฏตาม สิ่ งที่ส่งมาด้ วย 2.
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่
สาคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2561 รายละเอียดปรากฏตาม สิ่ งที่ส่งมาด้ วย 2.
หมายเหตุ
วาระนี้เป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3

พิ จารณาอนุ มั ติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ ของบริ ษั ท ฯ สาหรั บรอบระยะเวลาบั ญ ชี
สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
วัตถุประสงค์และเหตุผล
บริ ษทั ฯ ได้จัดทางบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษทั ฯ สาหรั บรอบระยะเวลา
บัญชี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และได้จดั ให้ผสู ้ อบบัญชีรับอนุญาตทาการตรวจสอบ รวมถึงได้รับการ
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั เรี ยบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ซึ่ งกาหนดให้บริ ษทั ฯ จะต้องจัดทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ้ นสุ ดของรอบปี
บัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ทุกปี จึ งเห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุ มพิ จ ารณาอนุ มัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุ น เบ็ดเสร็ จ ของบริ ษ ัท ฯ ส าหรั บ รอบ
ระยะเวลาบัญชี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รายละเอียดปรากฏตาม สิ่ งที่ส่งมาด้ วย 3.
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิ งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไร
ขาดทุ น เบ็ด เสร็ จ ของบริ ษ ัท ฯ ส าหรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชี สิ้ น สุ ด ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2561 ซึ่ งผ่ านการ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการอนุ มตั ิจาก
คณะกรรมการบริ ษทั เรี ยบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่ งที่ส่งมาด้ วย 3.
หมายเหตุ
มติในวาระนี้ จะต้องได้รับอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมดผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและออก
เสี ยงลงคะแนน
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วาระที่ 4

พิ จารณาอนุ มั ติ งดจั ดสรรเงิ นก าไรสาหรั บ ผลการด าเนิ นงานของบริ ษั ทฯ ประจ าปี 2561 เป็ นทุ นส ารองตาม
กฎหมาย และงดการจ่ ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2561
วัตถุประสงค์และเหตุผล
เนื่ องจากการที่ผลการดาเนิ น งานของบริ ษทั ฯ สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริ ษทั ฯ มีผลการดาเนินงานขาดทุนสุ ทธิ จานวน 300.74 ล้านบาท และมีขาดทุนสะสมยังไม่จดั สรร ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 จานวน 980.97 ล้านบาท ซึ่ งตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ นั้น ห้ามไม่ให้บริ ษทั ฯ จ่ ายปั นผลหากบริ ษทั ฯ มีผลประกอบการ
ขาดทุ น และให้บ ริ ษ ัท ฯ จัด สรรทุ น ส ารองจากเงิ น ก าไรเท่ านั้ น ดังนั้ น เพื่ อ ให้เป็ นไปตามที่ ก ฎหมายและ
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ กาหนด จึ งเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุ มตั ิงดจัดสรรเงินกาไรเป็ นทุนสารอง
ตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สาหรับผลการดาเนินงานของบริ ษทั ประจาปี 2561
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็ นสมควรเสนอให้ที่ ป ระชุมผูถ้ ื อหุ ้น พิจ ารณาอนุ มตั ิ งดจัดสรรเงินก าไรเป็ นทุ น สารองตาม
กฎหมาย และงดการจ่ ายเงินปั นผล สาหรั บผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ประจาปี 2561 เพื่อให้เป็ นไปตามที่
กฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั ฯ กาหนด
หมายเหตุ
มติในวาระนี้ จะต้องได้รับอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุ มัติเลื อกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ ต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระ ประจาปี 2562 และแต่ งตั้ ง
กรรมการใหม่
วัตถุประสงค์และเหตุผล
ตามมาตรา 71 แห่ งพระราชบัญญัติบ ริ ษ ัท มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ ไ ด้มีก ารแก้ไขเพิ่ มเติ ม) และ
ข้อ บังคับ ของบริ ษ ัท ฯ ก าหนดให้ใ นการประชุ มสามัญ ผู ้ถื อ หุ ้น กรรมการจ านวนหนึ่ งในสามของจ านวน
กรรมการทั้งหมดจะต้องออกจากตาแหน่ งเป็ นอัตรา โดยในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 กรรมการ
ที่จะต้องออกจากตาแหน่งตามวาระมีจานวน 2 ท่าน ได้แก่

ลาดับ

รายชื่ อกรรมการที่ออกจากตาแหน่ ง
ตามวาระ

1.

นายอุปกิต ปาจรี ยางกูร

2.

นายกวิน เฉลิมโรจน์

ตาแหน่ ง

จานวนครั้งที่
จานวนปี ที่
เข้ าร่ วม
ดารงตาแหน่ ง
ประชุ มคณะ
กรรมการของ
กรรม
บริษัทฯ
การในปี 2561

ประธานกรรมการ

10/12 ครั้ง

4 ปี

กรรมการ

12/12 ครั้ง

6 ปี
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นอกจากนี้ ที่ ประชุ มคณะกรรมการมี มติให้น าเสนอต่ อที่ป ระชุมสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2562 เพื่ อพิจ ารณา
แต่งตั้งกรรมการใหม่จานวน 2 ท่าน ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายสมชาย คล่องประมง

กรรมการ

2. นายเทวรักษ์ โรจนพฤกษ์

กรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน และบุคคล
ที่จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็ นกรรมการใหม่จานวน 2 ท่าน รวม
เป็ น 4 ท่ าน ซึ่ งมี รายละเอียดปรากฏตาม สิ่ งที่ส่งมาด้ ว ย 4. แล้วเห็น ว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็ นผูม้ ี ความรู ้
ความสามารถ มี ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอัน เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ น งานของบริ ษทั ฯ และมี
คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่ มเติ ม) และพระราชบัญญัติ หลักทรั พย์และตลาดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2538 (รวมทั้งที่ไ ด้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอนุ มตั ิการแต่งตั้งดังกล่าว บริ ษทั ฯ จะมีกรรมการรวมทั้งสิ้ น 7 ท่าน ดังมี
รายนามดังต่อไปนี้
1. นายอุปกิต ปาจรี ยางกูร

ประธานกรรมการ

2. นายกวิน เฉลิมโรจน์

กรรมการ

3. นายสมชาย คล่องประมง

กรรมการ

4. นายเทวรักษ์ โรจนพฤกษ์

กรรมการ

5. นายรัฐศรัณย์ มูลสาร

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

6. นายติรวัฒน์ สุ จริ ตกุล

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

7. นายจอห์น เอ็ดเวอร์ ด แม็คคอช

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็ นกรรมการล่วงหน้าได้
ในระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 แต่ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้า
รับคัดเลือกเป็ นกรรมการเพิ่มเติม
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ ที่ตอ้ งออกจาก
ตาแหน่งตามวาระ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
1. นายอุปกิต ปาจรี ยางกูร

ประธานกรรมการ

2. นายกวิน เฉลิมโรจน์

กรรมการ

และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจานวน 2 ท่าน ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายสมชาย คล่องประมง

กรรมการ

2. นายเทวรักษ์ โรจนพฤกษ์

กรรมการ

หมายเหตุ
มติในวาระนี้ จะต้องได้รับอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนน (ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล)
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วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2562
วัตถุประสงค์และเหตุผล
ตามมาตรา 90 แห่ งพระราชบัญญัติบ ริ ษ ัท มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ ได้มีก ารแก้ไขเพิ่ มเติ ม) และ
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ กาหนดให้กรรมการมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนในรู ปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ
โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อ บังคับหรื อตามที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นจะอนุ มัติ ซึ่ งอาจ
กาหนดเป็ นจานวนแน่ นอนหรื อวางหลักเกณฑ์ และจะกาหนดเป็ นคราว ๆไป หรื อจะให้มีผลตลอดไปจนกว่า
จะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริ ษทั ฯ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562 โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจ
และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยจากการพิจารณาคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้
ปี 2562 (ปี ที่เสนอ)
ค่าเบี้ ยประชุม

ปี 2561

ประธานฯ

กรรมการฯ

ประธานฯ

กรรมการฯ

1. คณะกรรมการบริ ษทั

20,000 บาท/
คน/ครั้ง

15,000 บาท/
คน/ครั้ง

20,000 บาท/
คน/ครั้ง

15,000 บาท/
คน/ครั้ง

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

20,000 บาท/
คน/ครั้ง

15,000 บาท/
คน/ครั้ง

20,000 บาท/
คน/ครั้ง

15,000 บาท/
คน/ครั้ง

3. คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

20,000 บาท/
คน/ครั้ง

15,000 บาท/
คน/ครั้ง

20,000 บาท/
คน/ครั้ง

15,000 บาท/
คน/ครั้ง

4. คณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง

20,000 บาท/
คน/ครั้ง

15,000 บาท/
คน/ครั้ง

20,000 บาท/
คน/ครั้ง

15,000 บาท/
คน/ครั้ง

ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็น สมควรเสนอให้ที่ป ระชุมผูถ้ ือหุ ้นพิ จารณาอนุ มตั ิ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี
2562 ดังรายละเอียดข้างต้น
หมายเหตุ
มติในวาระนี้ ตอ้ งได้รับอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมา
ประชุม
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วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2562
วัตถุประสงค์และเหตุผล
เพื่ อให้เป็ นไปตามมาตรา 120 แห่ งพระราชบัญญัติบ ริ ษ ัท มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ไ ด้มีการแก้ไ ข
เพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ที่กาหนดให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบ
บัญชีของบริ ษทั ฯ ทุกรอบปี บัญชี
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ป ระชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุ มตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจาก
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2562 โดยกาหนดให้ผูส้ อบบัญชี
คนใดคนหนึ่งได้แก่ นายขจรเกียรติ อรุ ณไพโรจนกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 หรื อ นายไพบูล ตันกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตเลขที่ 4298 หรื อ นายพิสิฐ ทางธนกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตเลขที่ 4095 เป็ นผูท้ าการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
และในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชีดงั กล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ บริ ษทั ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส
จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสานักงานทาหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริ ษ ัทฯ แทนผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวได้ ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นได้ท าหน้าที่ ในการสอบ
บัญชี ข องบริ ษทั ฯ มาแล้ว เป็ นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ ปี 2559 และผูส้ อบบัญ ชีซ่ ึ งมี รายชื่ อ ดังกล่ าวเป็ นบุ คคลที่ไ ม่ มี
ความสัมพันธ์หรื อมีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่
อย่างใด ดังนั้น จึ งมี ความอิ สระในการตรวจสอบและแสดงความเห็ นต่อ งบการเงินของบริ ษ ัทฯ อย่างไรก็ดี
ผูส้ อบบัญชีท้ งั 3 ท่านดังกล่าวจะทาหน้าที่ในการตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ด้วย
นอกจากนี้ เห็ น ควรน าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ มผูถ้ ื อ หุ ้น เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มัติ ก ารกาหนดค่ าตอบแทนผู ้ส อบบัญ ชี
ประจาปี 2562 มีรายละเอียด ดังนี้
รายละเอียดค่าตอบแทน
ค่าสอบบัญชีสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 2
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 3
รวมค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี

ปี 2562 (ปี ที่เสนอ)
1,350,000 บาท
370,000 บาท
370,000 บาท
370,000 บาท
2,460,000 บาท

ปี 2561
1,350,000 บาท
370,000 บาท
370,000 บาท
370,000 บาท
2,460,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีขา้ งต้น ไม่รวมค่าบริ การอื่นๆ (Non-Audit Services)
การแต่ ง ตั้ง ผู ้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ และการก าหนดค่ า สอบบั ญ ชี ข ้า งต้น ได้ผ่ า นความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจาก บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด ได้แก่ นายขจรเกียรติ อรุ ณไพโรจนกุล หรื อ นายไพบูล ตันกูล หรื อ นายพิสิฐ
ทางธนกุล เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2562 และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2562 เป็ นจานวนเงิน
ไม่เกิน 2,460,000 บาท
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หมายเหตุ
มติในวาระนี้ จะต้องได้รับอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 8

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
หมายเหตุ
ในการเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนื อจากวาระที่กาหนดในหนังสื อเชิญประชุม จะต้องมีคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า
หนึ่งในสามของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดสนับสนุน เพื่อบรรจุ ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเรื่ องอื่น
นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในหนังสื อเชิญประชุม

จึงขอเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จากัด (มหาชน) โปรดเข้าร่ วมประชุมตาม
วัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวโดยพร้อมเพรี ยงกันจักขอบคุณยิง่ โดยโปรดตรวจสอบรายการเอกสารหรื อหลักฐานที่ตอ้ งนามา
เพื่อแสดงสิ ทธิในการเข้าร่ วมประชุมดังกล่าวตาม สิ่ งที่ส่งมาด้ วย 6. เพื่อสิ ทธิในการเข้าร่ วมประชุมของท่านผูถ้ ือหุน้
หากท่านผู ้ถือหุ ้น ท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุ คคลอื่น ให้เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงในการประชุม กรุ ณ า
กรอกและลงนามในหนังสื อมอบฉัน ทะที่ แนบมานี้ สิ่ งที่ส่งมาด้ วย 8. และส่ งหนังสื อมอบฉัน ทะที่ ลงนามและปิ ดอากร
แสตมป์ โดยถูกต้องเรี ยบร้ อยดังกล่าวต่อประธานในที่ประชุมก่อนผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุม ทั้งนี้ ท่านผูถ้ ือหุ ้นสามารถ
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ ดังมีรายนามและข้อมูลตาม สิ่ งที่ส่งมาด้ วย 9. เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะของท่านในการ
ประชุมได้
ทั้งนี้ ผู ้ถื อหุ ้น หรื อผู ้รับ มอบฉัน ทะสามารถลงทะเบี ย นและยื่น เอกสารหรื อหลัก ฐานเพื่ อ การตรวจสอบ ณ
สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 08.30 น. จนถึงเวลา 10.00 น.

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ

.............................................................. กรรมการ
( นายกวิน เฉลิมโรจน์ )
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สิ่ งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 1.
รายงานการประชุ มวิสามัญผู้ถือหุ้ น ครั้ งที่ 1/2562
บริษัท ยูไนเต็ด พาวเวอร์ ออฟ เอเชี ย จากัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอินฟิ นิต้ ี ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร
คณะกรรมการบริษัทที่เข้ าร่ วมประชุ ม
1.

นายอุปกิต ปาจรี ยางกูร

ประธานกรรมการบริ ษทั และกรรมการ

2.

นายกวิน เฉลิมโรจน์

กรรมการ

3.

นายรัฐศรัณย์ มูลสาร

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

4.

นายจอห์น เอ็ดเวอร์ ด แม็คคอช

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

คณะผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม
1.

นายพรอินทร์ แม้นมาลัย

กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั เมียนมาร์ ยูพีเอ จากัด(บริ ษทั ย่อย)

2.

นายสมพรต สาระโกเศศ

รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ด้านปฏิบตั ิการ

3.

นายวิชญ์ สุ วรรณศรี

รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ด้านบัญชีและการเงิน

4.

นายเทวรักษ์ โรจนพฤกษ์

ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ด้านเทคนิค

เริ่มการประชุม
นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่ น บุ ญ ท าหน้า ที่ เป็ นผู ้ดาเนิ น การประชุ ม (“ผู้ ด าเนิ น การประชุ ม ”) กล่ าวต้อ นรั บ และ
ขอบคุณ ผูถ้ ือหุ ้น และผูเ้ ข้าร่ วมประชุมที่ มาเข้าร่ ว มการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้ น ครั้ งที่ 1/2562 ของบริ ษทั ยูไนเต็ด พาวเวอร์
ออฟ เอเชีย จากัด (มหาชน) (“บริ ษั ทฯ”) และได้ช้ ีแจงให้ทราบถึงข้อ มูลเบื้อ งต้น ของบริ ษทั ฯ ว่า ขณะนี้ บริ ษ ัทฯ มีทุ นจด
ทะเบีย นจานวน 3,335,000,087.50 บาท ทุ น ชาระแล้ว 3,335,000,087.50 บาท เป็ นหุ ้น สามัญจดทะเบียนชาระแล้ว จ านวน
6,670,000,175 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ หุน้ ละ 0.50 บาท โดยบุคคลที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุมในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่
1/2562 เป็ นบุคคลผูท้ ี่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการเข้าร่ วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ครั้งที่ 1/2562 (Record Date) คือ 25 ธันวาคม 2561
การประชุมในวันนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้าประชุมด้วยตนเอง จานวน 36 ราย และโดยการมอบฉันทะ จานวน 43 ราย รวม
ทั้งสิ้ น 79 ราย รวมเป็ นจานวนหุ ้น ทั้งสิ้ น 2,796,167,263 หุ ้น จากจานวนหุ ้นทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ที่อ อกและเรี ยกชาระแล้ว
6,670,000,175 หุน้ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 41.9215 ของจานวนหุน้ ทั้งหมดที่จาหน่ายได้แล้วของบริ ษทั ฯ เป็ นอันครบองค์ประชุม
โดยข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 29 มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า ต้องมีผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) มา
ประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 ราย หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมด และต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3
ของหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมดของบริ ษทั ฯ จึงจะเป็ นองค์ประชุม
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เพื่อ ให้การประชุมเป็ นไปตามหลักการกากับ ดูแลกิจการที่ ดีในส่ วนของการออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุ ม
ผูด้ าเนินการประชุมได้แจ้งวิธีปฏิบตั ิในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสี ยง ดังนี้
1.

ในการออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุ ม ผูถ้ ือหุ ้นทุกคนจะมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจานวนหุน้ ที่ตนถือ โดยให้
นับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง

2.

กรณี ผ้ ู ถื อ หุ้ นมาประชุ ม ด้ ว ยตนเองและผู้ รับ มอบฉั น ทะตามแบบที่ ก ฎหมายกาหนด ให้ ป ฏิ บ ัติ ก าร
ลงคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
ก่อนการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ ขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความ
โปร่ งใสในการลงคะแนน
ในการลงคะแนนเสี ยงสาหรับทุกวาระ หากไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ให้ถือว่าผูถ้ ือ
หุน้ เห็นชอบหรื อเห็นด้วยตามจานวนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นต่อมติที่นาเสนอ สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่เห็นด้วยหรื อ
งดออกเสี ยงให้ผูถ้ ือหุ ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริ ษทั ฯ จัดให้ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตร
ลงคะแนน
ในการรวมผลคะแนน บริ ษทั ฯ จะนาคะแนนเสี ยงที่ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง หักออกจากคะแนนเสี ยง
ทั้งหมด และส่ วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วย สาหรับผูท้ ี่ออกเสี ยงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้
ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่ งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ หลังเสร็ จสิ้ นการประชุม ทั้งนี้ การ
ลงคะแนนเสี ยงในการประชุมครั้งนี้ เป็ นการลงคะแนนแบบเปิ ดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการ
เก็บบัตรลงคะแนนผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่ งใส
บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็ นบัตรเสี ย และมีผลให้การลงคะแนนดังกล่าวเป็ นโมฆะ
1.

บัตรลงคะแนนทีม่ ีการทาเครื่ องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง

2.

บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสี ยงโดยแสดงเจตนาขัดกัน

3.

บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกากับ

4.

บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสี ยงเกินกว่าเสี ยงที่มีอยู่

ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ต้องการแก้ไขการออกเสี ยงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกากับทุกครั้ง
3.

กรณี ผ้ ู ถื อ หุ้ นที่ ท าหนั ง สื อ มอบฉั น ทะแบบ ข. และแบบ ค. ซึ่ งก าหนดให้ ผู ้รั บ มอบฉั น ทะออกเสี ย ง
ลงคะแนนตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ หรื อผูม้ อบฉันทะ บริ ษทั ฯ จะลงคะแนนเสี ยงตามความประสงค์
ของผูถ้ ือหุน้ หรื อผูม้ อบฉันทะ
ในกรณี ของผูถ้ ือหุน้ ต่างประเทศ ซึ่ งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ สามารถ
แยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสี ยงที่จะทาการ
ลงคะแนนเท่ากับจานวนหุน้ ที่ตนถือ

4.

ภายใต้ขอ้ บังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 30 กาหนดให้ ในกรณี ปกติให้ถื อคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมา
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนโดยให้นับหนึ่ งหุ ้นมีหนึ่ งเสี ยง ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่
ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
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ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้นๆ หรื อไม่ บริ ษทั ฯ จะนับ
เฉพาะคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ที่ออกเสี ยงลงคะแนน “เห็นด้วย” และ“ไม่เห็นด้วย” เท่านั้น
ในกรณี ผถู ้ ือหุ ้นออกเสี ยงลงคะแนน “งดออกเสี ยง” บริ ษทั ฯ จะไม่นบั การออกเสี ยงลงคะแนนดังกล่าวเป็ น
ฐานในการนับคะแนน
5.

สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะกลับก่อน หรื อไม่อยูใ่ นห้องประชุมในวาระใด ผูถ้ ือหุน้ สามารถใช้สิทธิของผู ้
ถือหุน้ ได้ โดยส่ งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กบั เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนออกจากห้องประชุม

6.

คะแนนเสี ยงของจานวนผูถ้ ือหุ ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผูถ้ ือ
หุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะ ทาให้จานวนผูเ้ ข้าร่ วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

7.

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
วาระนั้ นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ ผู ้ถื อ หุ ้ น หรื อ ผู ้รั บ มอบฉั น ทะที่ ต ้อ งการซั ก ถาม เดิ น มาที่
ไมโครโฟนที่ต้ งั ในแต่ละจุด และกรุ ณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรื อแสดงความ
คิดเห็นด้วยทุกครั้ง
ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นมี คาถามหรื อความเห็นที่นอกเหนื อจากวาระที่กาลังพิ จารณาอยู่ ขอความกรุ ณ านาไป
สอบถาม หรื อ ให้ค วามเห็ น ในวาระอื่ น ๆ ในช่ ว งท้า ยของการประชุ ม และขอความกรุ ณ าผู ้ ถือ หุ ้ น ให้
ความเห็น หรื อสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรื อแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ ากัน เพื่อ
เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิ ดว้ ย จึ งขอความกรุ ณาผูถ้ ือหุ ้นโปรดให้ความร่ วมมือเพื่อให้การ
ประชุมเป็ นไปด้วยดีและเพื่อเป็ นการบริ หารการประชุมให้อยูใ่ นเวลาทีก่ าหนด

โดยภายหลังจากแจ้งวิธีปฏิบตั ิในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสี ยงเรี ยบร้ อยแล้ว นายอุปกิต ปาจรี ยางกูร
(“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิ ดการประชุม และมอบหมายให้ผูด้ าเนิ นการประชุมเป็ นผูด้ าเนิ นการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561
ผูด้ าเนินการประชุมได้ช้ แี จงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็ นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ครั้งที่ 2/2561 โดยบริ ษทั ฯ ได้จัดทารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้ งที่ 2/2561 ซึ่ งประชุมเมื่อวันพุธที่ 19 กันยายน
2561 และได้ส่ งส าเนารายงานการประชุ มดังกล่ าวให้ แก่ ตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย (“ตลาดหลั กทรั พ ย์ ฯ ”) โดย
รายละเอียดปรากฏตาม สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสื อเชิญประชุม
ในการนี้ คณะกรรมการเห็ นว่ารายงานการประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ที่ 2/2561 ซึ่ งประชุมเมื่อวันพุ ธที่ 19
กัน ยายน 2561 ได้มีก ารบัน ทึ กไว้อย่างถู กต้องครบถ้วนแล้ว จึ งเห็ น สมควรเสนอให้ที่ ป ระชุ มผู ้ถื อหุ ้น รั บ รองรายงานการ
ประชุมดังกล่าว
จากนั้น ประธานฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผใู ้ ด
แสดงความคิดเห็นหรื อซักถามคาถาม ผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสี ยงลงคะแนนในวาระนี้
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มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2561 ซึ่ งจัดประชุมเมื่อวันที่ 19 กันยายน
2561 ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
มีผถู ้ ือหุน้

จานวน (เสี ยง)

คิดเป็ นร้อยละ

เห็นด้วย

3,056,353,384

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0

0.0000

งดออกเสี ยง

45,000

-

0

-

3,056,398,384

100.0000

บัตรเสี ย
รวม
หมายเหตุ

1. มติวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมา
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
2. ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่ มเปิ ดประชุม
จานวน 260,186,121 หุน้ คิดเป็ น 260,186,121 เสี ยง ทาให้ในวาระนี้ มีจานวนเสี ยงของ
ผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและผูร้ ับมอบฉันทะทั้งหมด จานวน 3,056,398,384 เสี ยง

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ การใช้ เงินเพิ่มทุน

ผูด้ าเนิ นการประชุมชี้แจงต่อ ที่ประชุ มว่า ตามที่ ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือ หุ ้นครั้ งที่ 1/2559 ของบริ ษ ัทฯ เมื่ อ
วันที่ 2 ธันวาคม 2559 ได้มีมติอนุมตั ิการให้สัตยาบันการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ และอนุ มตั ิ
การกาหนดวัตถุ ประสงค์ก ารใช้เงิน เพิ่ มทุ นของบริ ษทั ฯ (“วัต ถุป ระสงค์ การใช้ เงิน เดิ ม”) ภายหลังจากการอนุ มตั ิ การอนุ มัติ
ดังกล่าว สถานการณ์ ต่างๆ ได้เปลี่ ยนแปลงไป โดยธุ รกิจ ที่ เกี่ ยวกับเทคโนโลยีส ารสนเทศของบริ ษ ัทฯ มี ผลประกอบการ
ขาดทุนอย่างต่อเนื่อง และมีโอกาสในการฟื้ นตัวที่คอ่ นข้างต่า
ในขณะเดียวกัน บริ ษทั ฯ เห็นว่าธุรกิจพลังงานและพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์รวมถึงธุรกิจสาธารณูปโภค จะ
เป็ นธุ รกิจที่จะสามารถทารายได้ให้กบั บริ ษทั ฯ และสอดคล้องกับแผนการดาเนินธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ในปั จจุบนั ดังนั้น บริ ษทั ฯ
จึงมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
วัตถุประสงค์ การใช้ เงิน
จานวนเงิน (ล้ านบาท)/
เดิม
ระยะเวลาที่คาดว่ าจะใช้ เงิน
ลงทุน

วัตถุประสงค์ การใช้ เงิน
ใหม่

จานวนเงิน (ล้ านบาท)/ระยะเวลาที่คาด
ว่ าจะใช้ เงินลงทุน

เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริ ษทั ฯ เป็ น เงิน
ลงทุน สาหรั บ การขยายธุ รกิ จต่างๆ ของกลุ่มบริ ษ ัท ฯ
และเพื่ อ เป็ นแหล่ งเงิ น ทุ น (Funding) ส าหรั บ ธุ ร กิ จ ที่
ด าเนิ น อยู่ใ นปั จ จุ บ ัน ของบริ ษ ัท ฯ และกลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ
รวมทั้งการขยายฐานทุนของบริ ษทั ฯ และกลุ่มบริ ษทั ฯ
ให้เหมาะสมและเพียงพอในการพัฒนาธุ รกิจที่บริ ษทั ฯ
และกลุ่มบริ ษทั ฯ ดาเนินอยูใ่ นปัจจุบนั

เพื่ อ ใช้เ ป็ นเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นของกลุ่ ม บริ ษ ั ท ฯ เป็ นเงิ น ลงทุ น
สาหรั บการขยายธุ รกิจต่างๆ ของกลุ่มบริ ษทั ฯ และเพื่ อเป็ นแหล่ ง
เงินทุน (Funding) สาหรั บธุ รกิจที่ดาเนิ นอยูใ่ นปั จจุ บนั ของบริ ษทั ฯ
และกลุ่ มบริ ษ ัทฯ รวมทั้งการขยายฐานทุน ของบริ ษ ัทฯ และกลุ่ ม
บริ ษ ัท ฯ ให้เหมาะสมและเพี ย งพอในการพัฒนาธุ ร กิจ ที่ บ ริ ษ ัท ฯ
และกลุ่มบริ ษทั ฯ ดาเนินอยูใ่ นปัจจุบนั
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1.1 ธุรกิจพลังงาน

ไม่เกิน 2,000 / ภายใน
กลางปี 2563

1.1 ธุรกิจพลังงานและ
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจพลังงาน

ไม่เกิน 1,800 /ภายในปี 2564 ทั้งนี้ให้
คณะกรรมการเป็ นผูก้ าหนดวงเงินของ
แต่ละประเภทธุรกิจตามความเหมาะสม

1.2 ธุ รกิ จ เทคโนโลยี ไม่เกิน 800 / ภายในปี 2561
สารสนเทศ

1.2 ธุรกิจ
สาธารณูปโภคและ
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจสาธารณูปโภค

ไม่เกิน 1,800 /ภายในปี 2564 ทั้งนี้ให้
คณะกรรมการเป็ นผูก้ าหนดวงเงินของ
แต่ละประเภทธุรกิจตามความเหมาะสม

1.3 โครงการ
อสังหาริ มทรัพย์

1.3 โครงการ
อสังหาริ มทรัพย์

ไม่เกิน 1,800 /ภายในปี 2564 ทั้งนี้ให้
คณะกรรมการเป็ นผูก้ าหนดวงเงินของ
แต่ละประเภทธุรกิจตามความเหมาะสม

ไม่เกิน 500 / ภายในกลางปี
2561

หมายเหตุ จานวนเงินลงทุนคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 คือ 1,808.65 ล้านบาท
อย่างไรก็ดี วัตถุป ระสงค์การใช้เงิน ใหม่ข องบริ ษทั ฯ ตามข้อ 1.1, 1.2 และ 1.3 ดังที่กล่ าวมาข้างต้น จะมี มูลค่ า
รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 1,800 ล้านบาท
ในการนี้ เพื่อเป็ นการดาเนิ นการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการใช้เงินดังกล่าวและเพื่อให้
เกิดความชัดเจนว่าบริ ษทั ฯ จะไม่ดาเนิ นธุ รกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีส ารสนเทศ บริ ษทั ฯ จึ งได้จาหน่ ายเงินลงทุนทั้งหมดใน
ธุ ร กิ จ ที่ เกี่ ยวกับ เทคโนโลยีส ารสนเทศของบริ ษ ัท ฯ โดยบริ ษ ัท ฯ ได้ข ายหุ ้น สามัญ ในบริ ษ ัท อิ น ฟอร์ เมติ ก ซ์ พลัส จ ากัด
(“อิ น ฟอร์ เมติ ก ซ์ ”) จ านวน 40,207,412 หุ ้ น หรื อคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 99.99 ของหุ ้ น สามั ญ ที่ จ าหน่ ายได้ แ ล้ว ทั้ งหมดใน
อินฟอร์ เมติกซ์ ให้แก่ บริ ษทั เอ็มโซลูชนั่ จากัด (“เอ็มโซลูชั่น”) ในราคาสุ ทธิรวมทั้งสิ้ น 25,000,000 บาท โดยเอ็มโซลูชนั่ เป็ น
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เซเว่น ยูทิลิต้ สี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) ที่สัดส่ วนร้อยละ 99.99 ของหุน้ สามัญที่จาหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดในเอ็มโซลูชั่น โดยบริ ษ ัท ฯ ได้จัดท ารายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศส าหรั บ การเข้าท ารายการดังกล่ าวต่ อ ตลาด
หลักทรัพย์ฯ และจัดให้มีการส่ งหนังสื อเวียนไปยังผูถ้ ือหุน้ ภายใน 21 วันนับแต่วนั ที่เปิ ดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยงั ไม่ได้ใช้เงินตามวัตถุประสงค์การใช้เงิน ให้มอบอานาจให้คณะกรรมการบริ ษทั มีอานาจใน
การพิจารณาอนุมตั ิการลงทุนระยะสั้นในรู ปแบบของ เงินฝาก หน่วยเงินลงทุน และ/หรื อ ตราสารการเงินที่มีความเสี่ ยงต่า เพื่อ
บริ หารกระแสเงินสด โดยจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ฯ เรื่ องการดาเนิ นการเกี่ยวกับรายการที่ เกี่ยวโยงกัน และรายการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ ง
ทรัพย์สิน อย่างเคร่ งครัด โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ เป็ นสาคัญ
ในการนี้ คณะกรรมการได้เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้ งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการ
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน ดังรายละเอียดข้างต้น
จากนั้น ประธานฯ จึ งเปิ ดโอกาสให้ที่ป ระชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยผูถ้ ือหุ ้นได้
แสดงความคิดเห็นและซักถามคาถาม ดังนี้
คุณ ศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผูถ้ ือหุ ้น สอบถามว่าการขายอินฟอร์ เมติกซ์ หรื อการจาหน่ ายธุ รกิจเดิมของบริ ษทั ฯ ที่ไม่ใช่ธุรกิจ
โรงไฟฟ้า เป็ นหนึ่งในเงื่อนไขในการที่บริ ษทั ฯ จะเปลี่ยนไปทาธุรกิจโรงไฟฟ้าของบริ ษทั ฯ ใช่หรื อไม่
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ประธานฯ ชี้แจงว่า การขายอินฟอร์ เมติกซ์ไม่ได้เป็ นเงื่อนไขในการที่บริ ษทั ฯ จะเปลี่ยนไปทาธุ รกิจโรงไฟฟ้า แต่มีสาเหตุมา
จากอินฟอร์ เมติกซ์มีผลประกอบการขาดทุนและมีค่าใช้จ่ายสู ง โดยอินฟอร์ เมติกซ์ เป็ นธุรกิจเดิมของบริ ษทั ฯ ก่อนที่ตนจะเข้า
มาเป็ นกรรมการ จากนั้นประธานฯ ขอให้คุณ วิกรม ลีนะบรรจง ที่ปรึ กษาทางการเงินจากบริ ษทั หลักทรั พย์ ฟิ นันซ่ า จากัด
ชี้แจงเพิ่มเติม
คุณ วิก รม ลี นะบรรจง ชี้แ จงว่าอิ น ฟอร์ เมติ กซ์ ประกอบธุ รกิ จเทคโนโลยีส ารสนเทศ ซึ่ งไม่ ได้เป็ นธุ รกิจ หลักของบริ ษ ัท ฯ
อย่า งไรก็ต าม การที่ ธุ ร กิ จ เทคโนโลยีส ารสนเทศไม่ ใ ช่ ธุ ร กิ จ หลัก ของบริ ษ ัท ฯ ก็ไ ม่ ไ ด้เป็ นปั จ จั ย ที่ ท าให้ บ ริ ษ ัท ฯ ขาย
อินฟอร์ เมติกซ์ การที่บริ ษทั ฯ ตัดสิ นใจขายอินฟอร์ เมติกซ์ เนื่องจากอินฟอร์ เมติกซ์ไม่สามารถสร้างกาไรให้กบั บริ ษทั ฯ อีกทั้ง
คณะกรรมการของบริ ษ ัท ฯ ได้พิ จ ารณาจากปั จจัย ต่ างๆ เช่ น ผลก าไรในอดี ต โอกาส ทางการค้า และปริ มาณงานในมื อ
(Backlog) ซึ่ งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการบริ หาร และค่าดาเนินการอื่นๆ แล้วมีความเห็นว่าอินฟอร์ เมติกซ์มีโอกาสที่จะกลับมา
ทาผลกาไรค่อนข้างต่า ดังนั้นจึงมีความเห็นว่าบริ ษทั ฯ สมควรที่จะจาหน่ายอินฟอร์ เมติกซ์
คุณ ศักดิ์ ชัย สกุ ลศรี มนตรี ผูถ้ ื อ หุ ้น สอบถามว่าการขายอิ น ฟอร์ เมติก ซ์ ค รั้ งนี้ ในการบันทึ กในทางบัญชี เป็ นผลกาไรหรื อ
ขาดทุน
คุณวิกรม ลีนะบรรจง ชี้แจงว่าการขายอินฟอร์ เมติกซ์ ครั้งนี้ ในทางบัญชีได้บนั ทึกเป็ นผลขาดทุน เนื่องจากบริ ษทั ฯ ได้มีการ
เพิ่มทุน ในอินฟอร์ เมติกซ์ จานวนประมาณ 380 ล้านบาท เพื่อให้อิน ฟอร์ เมติกซ์ น ามาชาระหนี้ ที่คา้ งให้กบั บริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ น
เงื่อนไขในการเจรจาซื้ อขายอินฟอร์ เมติกซ์ที่ได้เจรจากับผุซ้ ้ื อ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้เคยมีการตั้งสารองค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
สาหรับหนี้ดงั กล่าวส่ วนหนึ่งแล้ว
คุณศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่าผลขาดทุนนี้จะปรากฏในไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 นี้หรื อไม่
คุณวิกรม ลีนะบรรจง ชี้แจงว่าผลขาดทุนดังกล่าว จะปรากฏในงบการเงิน ประจาปี 2561 เนื่องจากการขายนี้ได้เกินขึ้นในเดือน
ธันวาคม 2561
คุณศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผูถ้ ือหุน้ ขอให้บริ ษทั ฯ อธิบายเพิ่มเติมในส่ วนที่เกี่ยวกับวงเงินจากการเปลี่ ยนวัตถุประสงค์การใช้
เงินเพิ่มทุน
คุณ วิกรม ลีนะบรรจง ชี้แจงว่าบริ ษทั ฯ เสนอให้ผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนใน
วันนี้ เนื่ องจากบริ ษ ัทฯ ต้องการความยืดหยุ่นในการลงทุ นต่างๆ ในอนาคต โดยการกาหนดวงเงินให้ท้ งั 3 ธุ รกิจ ธุ รกิจ ละ
1,800 ล้านบาท โดยทั้ง 3 ธุรกิจรวมกันต้องไม่เกิน 1,800 ล้านบาท นั้น หมายความว่าหากบริ ษทั ฯ นาเงินไปลงทุนในธุรกิจใด
ธุรกิจหนึ่งเต็มจานวน คือ 1,800 ล้านบาท บริ ษทั ฯ ก็จะไม่สามารถลงทุนในธุรกิจอื่นได้อีก โดยในส่ วนของธุรกิจโรงไฟฟ้าที่
ประเทศพม่านั้น ปัจจุ บนั ยังอยู่ระหว่างการเจรจา และยังไม่สามารถทราบผลการเจรจาที่แน่ นอนได้ ดังนั้นในระหว่างที่การ
เจรจายังไม่เสร็ จสิ้ น บริ ษทั ฯ จึงจะดาเนินการมองหาลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ควบคู่ไปด้วยเพื่อสร้างรายได้
คุณศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผูถ้ ือหุ ้น สอบถามว่าตามตารางเปรี ยบเทียบวัตถุประสงค์การใช้เงินเดิมกับวัตถุประสงค์การใช้เงิน
ใหม่ บริ ษทั ฯ ยังประกอบธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศอยูห่ รื อไม่
ผูด้ าเนิ นการประชุม ชี้แจงว่าตารางเปรี ยบเทียบวัตถุประสงค์การใช้เงินช่องด้านซ้ายเป็ นวัตถุประสงค์การใช้เงินเดิมและช่อง
ด้านขวาเป็ นวัตถุประสงค์การใช้เงินใหม่ซ่ ึ งไม่มีธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวัตถุประสงค์การใช้เงินใหม่ บริ ษทั ฯ จะ
ประกอบธุรกิจสาธารณูปโภคและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจสาธารณูปโภคแทน
คุณ ธารา ชลปราณี ผูถ้ ือหุ ้น สอบถามว่าบริ ษทั ฯ ได้เพิ่มทุนในอินฟอร์ เมติกซ์ มูลค่าประมาณ 380 ล้านบาท ใช่หรื อไม่ และ
สอบถามว่าการขายหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ในอินฟอร์ เมติกซ์ จานวน 40,207,412 หุ ้น เป็ นจานวนหุ ้นหลังจากการเพิ่มทุนใช่
หรื อไม่
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คุณวิกรม ลีนะบรรจง ชี้แจงว่าบริ ษทั ฯ เพิม่ ทุนในอินฟอร์ เมติกซ์ มูลค่าประมาณ 380 ล้านบาท โดยจานวน 40,207,412 หุน้ ที่
บริ ษทั ฯ ขายไปนั้น เป็ นจานวนหุน้ หลังจากที่เพิ่มทุนแล้ว
คุณธารา ชลปราณี ผูถ้ ือหุน้ แสดงความเกี่ยวกับตารางเปรี ยบเทียบวัตถุประสงค์การใช้เงินเดิมกับวัตถุประสงค์การใช้เงินใหม่
ว่าการแบ่งตารางตามที่ปรากฏในหนังสื อเชิญประชุมอาจทาให้ผูถ้ ือหุ ้นสับสนเกี่ยวกับจานวนวงเงินของแต่ ละธุรกิจได้ หาก
ไม่ได้อ่านถึงหมายเหตุที่อธิบายเพิ่มเติมไว้ จากนั้นสอบถามถึงจานวนเงินเพิ่มทุนว่าจากจานวน ประมาณ 3,300 ล้านบาท ว่า
เหตุใดจึงลดลงมาเหลืออยู่ จานวน 1,800 ล้านบาท
ผูด้ าเนินการประชุม ชี้แจงว่ารู ปแบบการเปิ ดเผยข้อมูลการเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนตามที่ปรากฏในหนังสื อเชิญ
ประชุมได้ผ่านการหารื อกับตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว โดยชี้แจงว่าวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนแบ่งเป็ น 3 ส่ วน ส่ วนละไม่เกิน
1,800 ล้านบาท และทั้ง 3 ส่ วนรวมกันต้องไม่เกิน 1,800 ล้านบาท คุณวิกรม ลีนะบรรจง ชี้แจงถึงสาเหตุที่เงินเพิ่มทุนเหลืออยู่
ประมาณ 1,800 ล้านบาท ว่าบริ ษทั ฯ ได้ใช้เงินเพิ่มทุนไปในการพัฒนาโครงการที่ประเทศพม่า โครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ การลงทุนในอินฟอร์ เมติกซ์แต่ประสบภาวะขาดทุน และการดาเนินงานในธุรกิจปกติของบริ ษทั ฯ
คุณธารา ชลปราณี ผูถ้ ือหุน้ เสนอแนะให้บริ ษทั ฯ มีก ารอธิบายถึงการใช้เงินเพิ่มทุนที่ผ่านมาในอดีตจนถึงปัจจุ บนั ในส่ วนของ
ธุรกิจต่างๆ ของบริ ษทั ฯ เช่นธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ และธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูด้ าเนินการประชุม แจ้งว่าบริ ษทั ฯ จะรับทราบข้อเสนอแนะของผูถ้ ือหุน้ และจะนาไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
จากนั้น เมื่ อ ไม่ มีผู ้ใดมี ค าถามหรื อ ข้อ คิ ด เห็ น เพิ่ มเติ มแล้ว ผูด้ าเนิ น การประชุ มจึ งขอให้ที่ ป ระชุ มออกเสี ย ง
ลงคะแนนในวาระนี้
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิการเปลี่ ยนแปลงวัตถุ ประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุ ก
ประการ ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
มีผถู ้ ือหุน้

จานวน (เสี ยง)

คิดเป็ นร้อยละ

เห็นด้วย

3,065,981,686

99.9976

ไม่เห็นด้วย

0

0.0000

งดออกเสี ยง

74,000

0.0024

0

-

3,066,055,686

100.0000

บัตรเสี ย
รวม
หมายเหตุ

1. มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมตั ิมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนน
เสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
2. ในวาระนี้ มี ผู ้ถือ หุ ้น และผู ้รับ มอบฉั น ทะเข้าร่ ว มประชุ มเพิ่ มขึ้ น จากวาระก่ อ นหน้า
จานวน 9,702,302 หุน้ คิดเป็ น 9,702,302 เสี ยง ทาให้ในวาระนี้มีจานวนเสี ยงของผูถ้ ือ
หุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและผูร้ ับมอบฉันทะทั้งหมดจานวน 3,066,055,686 เสี ยง

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561

ผูด้ าเนิ นการประชุม ชี้แจงต่ อที่ป ระชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษ ัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 15 กาหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรู ป
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ของเงิน รางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรื อตามที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ จะอนุ มตั ิ ซึ่ งอาจกาหนดเป็ นจานวนแน่ นอนหรื อวางหลักเกณฑ์และจะกาหนดเป็ นคราว ๆ ไป หรื อจะให้มีผลตลอดไป
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริ ษทั ฯ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561 โดยพิจารณาจากขนาด
ธุรกิจและภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยจากการพิจารณาคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู ้
ถือหุน้ อนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้
ค่าเบี้ยประชุม

ประธานฯ

กรรมการฯ

1. คณะกรรมการบริ ษทั

20,000 บาท/คน/ครั้ง

15,000 บาท/คน/ครั้ง

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

20,000 บาท/คน/ครั้ง

15,000 บาท/คน/ครั้ง

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

20,000 บาท/คน/ครั้ง

15,000 บาท/คน/ครั้ง

4. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

20,000 บาท/คน/ครั้ง

15,000 บาท/คน/ครั้ง

ในการนี้ คณะกรรมการบริ ษ ัท ได้เห็ น ชอบให้ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ครั้ งที่ 1/2562 เพื่ อ
พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561 ดังรายละเอียดข้างต้น
จากนั้น ประธานฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผใู ้ ด
แสดงความคิดเห็นหรื อซักถามคาถาม ผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสี ยงลงคะแนนในวาระนี้
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิก ารกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุ ก
ประการ ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
มีผถู ้ ือหุน้

จานวน (เสี ยง)

คิดเป็ นร้อยละ

เห็นด้วย

3,097,996,328

99.9976

ไม่เห็นด้วย

0

0.0000

งดออกเสี ยง

74,000

0.0024

0

0.0000

3,098,070,328

100.0000

บัตรเสี ย
รวม
หมายเหตุ

1. มติในวาระนี้ตอ้ งได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวน
เสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุม
2. ในวาระนี้ มี ผู ้ถือ หุ ้น และผู ้รับ มอบฉั น ทะเข้าร่ ว มประชุ มเพิ่ มขึ้ น จากวาระก่ อ นหน้า
จานวน 32,014,642 หุ ้น คิดเป็ น 32,014,642 เสี ยง ทาให้ในวาระนี้มีจานวนเสี ยงของผู ้
ถือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและผูร้ ับมอบฉันทะทั้งหมดจานวน 3,098,070,328 เสี ยง
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วาระที่ 4

พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)

ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โดยผูถ้ ือหุน้ ได้แสดง
ความคิดเห็นและซักถามคาถาม ดังนี้
ผูถ้ ือหุน้ -ไม่แจ้งชื่อ ได้ขอให้บริ ษทั ฯ ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในปัจจุบนั ของบริ ษทั ฯ ให้แก่ที่ประชุม
ประธานฯ ได้ช้ แี จ้งต่อที่ประชุม ดังนี้
-

ในปี 2562 บริ ษทั ฯ จะมีผลประกอบการที่ดีข้ นึ เนื่ องจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ บริ ษทั ฯ
ได้เริ่ มจ่ ายไฟฟ้ าเข้าระบบเชิ งพาณิ ชย์ (Commercial Operation Date) แล้ว จ านวน 2 โครงการ คื อโครงการ
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ และที่ ตาบลกะทู น อาเภอพิปูน จังหวัด
นครศรี ธรรมราช อีกทั้งโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่อาเภอกระแสสิ นธุ์ ปั จจุ บนั อยู่ระหว่างการ
ตรวจสอบจากการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ซึ่ งคาดว่าจะเริ่ มจ่ายไฟฟ้ าเข้าระบบเชิงพาณิ ชย์ (Commercial Operation
Date) ภายใน 10 วัน นอกจากนี้ คณะกรรมการกาลังพิจารณาโครงการอื่นๆ ทางด้านสาธารณูปโภคซึ่ งบริ ษทั ฯ
คาดว่าจะสามารถรับรู ้รายได้ในเร็ วๆ นี้

-

ในส่ วนของค่าใช้จ่ายตั้งแต่กระผมเข้าดารงตาแหน่ งประธานคณะกรรมการ ก็ได้ลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ลงไปเป็ น
จานวนเกือบร้อยละ 50

-

บริ ษ ัท ฯ ได้รั บ แจ้งอย่า งไม่ เป็ นทางการว่ าบริ ษ ัท ฯ จะได้รับ การต่ อ สั ญญาซื้ อ ขายไฟฟ้ า (Power Purchase
Agreement หรื อ PPA) สาหรั บโครงการที่ประเทศพม่า จากทางรั ฐบาลพม่า และคาดว่าจะได้รับการต่อสัญญา
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายใน 3 สัปดาห์ขา้ งหน้า

-

บริ ษ ัท ฯ ได้ยื่น ประมู ลโครงการโรงไฟฟ้ า 14 เมกะวัตต์ชวั่ คราว ด้ว ย ซึ่ งมี โอกาสที่ จะประสบความสาเร็ จ
เนื่องจากมีบริ ษทั เข้าร่ วมประมูลและมีความสามารถที่จะทาโครงการเพียง 3 บริ ษทั

นอกจากนี้ ท่านประธานฯ แจ้งให้ที่ ประชุมทราบว่ าการทาธุ รกิจ ในประเทศพม่านั้น ไม่ใช่เรื่ องง่าย บริ ษทั ฯ จึ งมี
นโยบายที่จะดาเนินธุรกิจโดยไม่รีบเร่ งแต่มีความมัน่ คง มากกว่าที่จะดาเนินธุรกิจด้วยความรวดเร็ ว
คุณศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผูถ้ ือหุน้ แนะนาว่าให้บริ ษทั ฯ ไม่ควรไปลงทุนในประเทศญี่ปนุ่ และแจ้งเตือนเกี่ยวกับนโยบาย “ล้าง
ท่อ” ที่ประเทศญี่ป่นพยายามลดปัญหาการทากาไรจากการเป็ นคนกลางขายใบอนุ ญาตที่ได้รับจากรัฐบาลญี่ปุ่น และซักถาม
ความคืบหน้าของการไปเยีย่ มชมกิจการของบริ ษทั ฯ ที่ตนได้ร้องขอในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2561
ประธานฯ ชี้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายที่จะไปลงทุนในประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากอุปสรรคด้านกฎหมายและด้าน
ภาษา และเรี ยนแจ้งว่า บริ ษทั ฯ จะพาผูถ้ ือหุ ้นไปเยี่ยมยมกิจการของบริ ษทั ฯ ที่อาเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 31
มกราคม 2562 และมอบหมายให้ด ร.สมพรต สาระโกเศศ รองประธานเจ้า หน้าที่ บ ริ ห าร ด้านปฏิ บ ัติ การ ชี้ แจงเกี่ ยวกับ
กาหนดการเพิ่มเติม
ดร.สมพรต สาระโกเศศ เรี ยนชี้แจงว่าการพาผูถ้ ือหุน้ ไปเยีย่ มยมกิจการของบริ ษทั ฯ ครั้งนี้ เป็ นครั้งที่ 1 และจะเริ่ มออกเดินทาง
จากร้านอาหารเพลิน เวลา 6.30 น. และคาดว่าจะกลับถึงกรุ งเทพฯ ในเวลา 19.00 น. โดยการโดยสารรถปรับอากาศ ชั้น 1 ทั้งนี้
บริ ษทั ฯ ได้เรี ยนแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบว่าร้านอาหารเพลินไม่อนุญาตให้จอดรถ โดยบริ ษทั ฯ นาทีมโดยคุณพรอินทร์ แม้นมาลัย
จะให้บ ริ ก ารท่ านผู ้ถื อหุ ้น ตั้งแต่อ าหารเช้าถึ งอาหารเย็น โดยในครั้ งนี้ มี ผู ้ถือ หุ ้น ลงทะเบี ยนแล้ว 75 – 80 คน รวมถึงจะมี
เจ้าหน้าที่จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ผู ้ถื อ หุ ้ น -ไม่ แ จ้ง ชื่ อ ได้ส อบถามเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกับ การเปลี่ ย นวัต ถุ ป ระสงค์ก ารใช้เงิ น ในข้อ 1.3 ซึ่ งเกี่ ย วกับ โครงการ
อสังหาริ มทรัพย์ ว่าบริ ษทั ฯ มีกาไรขั้นต้นหรื อขาดทุนอย่างไร
ประธานฯ มอบหมายให้คุณกวิน เฉลิมโรจน์ กรรมการ เป็ นผูช้ ้ แี จงข้อมูลต่อผูถ้ ือหุน้
คุณกวิน เฉลิมโรจน์ ชี้แจงเกี่ยวกับธุรกิจด้านอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ว่าขณะนี้ บริ ษทั ฯ มีโครงการขายคอนโด 20 ห้อง
และแผนพัฒนาที่ดินที่จงั หวัดพังงา โดยหากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบทางสารสนเทศต่อไป โดยอนาคตของด้าน
อสังหาริ มทรัพย์อาจจะไม่ได้มีการเจริ ญเติบโตเพิ่มขึ้นมากนัก เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบนั ไม่เอื้ออานวยให้ธุรกิจด้าน
อสังหาริ มทรัพย์มากนัก รวมถึงทางรัฐบาลไม่มีนโยบายส่ งเสริ มธุรกิจด้านนี้ในปัจจุบนั
ประธานฯ ได้ให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมว่า บริ ษทั ฯ ได้ทาการขายที่ดินในครอบครองบริ เวณใกล้เคียงอุทยานแห่ งชาติเขาใหญ่ ไป 1
แปลง และยังเหลื อ ที่ ดิน ที่ อ ยู่ 4 แปลง และแผนพัฒ นาที่ ดิ น ที่ จังหวัด พังงานั้น บริ ษ ัท ฯ มี แ ผนจะสร้ างรี ส อร์ ท ส าหรั บ
นักท่องเที่ยวในระดับ hi-end และพัฒนาที่ดินในครอบครองซึ่ งอยู่ไม่ห่ างจากสนามบิน โดยปั จจุ บนั อยู่ระหว่างการจัดการ
ปัญหาผูบ้ ุกรุ กในพื้นที่เพื่อเตรี ยมความพร้อมสาหรับการขายต่อไป
ผูถ้ ือหุ ้น-ไม่แจ้งชื่อ สอบถามว่าบริ ษทั ฯ มีแผนที่จะเพิ่มทุนทั้งแบบจัดสรรให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Rights
Offering: RO) และแบบจัดสรรให้กบั บุคคลในวงจากัด (Private Placement: PP) ในอนาคตหรื อไม่
ประธานฯ ชี้แจงว่า ณ ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ ยังไม่มีแผนการเพิม่ ทุน
นายนิรันดร์ พงษ์กล่า ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่าบริ ษทั ฯ ได้ขายอินฟอร์ เมติกซ์ไปในราคา 25 ล้านใช่หรื อไม่
ผูด้ าเนินการประชุม ยืนยันว่าถูกต้อง
นายนิ รั นดร์ พงษ์ก ล่า ผูถ้ ื อหุ ้น สอบถามว่ าเหตุ ใดตัวเลขทุน จดทะเบีย นของอิ น ฟอร์ เมติ กซ์ ในหน้าที่ 5 กับ หน้าที่ 9 ของ
สารสนเทศเกี่ยวกับการจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ จึ งแตกต่างกัน โดยในหน้าที่ 5 ระบุไว้ว่าเป็ นจานวน 402 ล้านบาท และใน
หน้าที่ 9 ระบุไว้ว่าเป็ น 20 ล้านบาท
ประธานฯ มอบหมายให้คุณวิกรม ลีนะบรรจง เป็ นผูช้ ้ แี จงข้อมูลต่อผูถ้ ือหุน้
คุณวิกรม ลีนะบรรจง ชี้แจงว่าตัวเลขการเพิ่มทุนเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ดังนั้นงบการเงิน สิ้ นสุ ด ณ ไตรมาส 3 นั้น จึงยัง
ไม่แสดงผลการเพิ่มทุน อย่างไรก็ตาม ในส่ วนอื่นของสารสนเทศฉบับดังกล่าว ได้มีการรวมตัวเลขเพิ่มทุนเข้าไว้แล้ว
เมื่อไม่มีผูใ้ ด แสดงความคิดเห็นหรื อ มีขอ้ ซักถามใดๆ อีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ ้นที่สละเวลามาร่ วม
ประชุมและกล่าวปิ ดการประชุม เวลา 11.02 น.

ลงชื่อ

...................................................................
(นายอุปกิต ปาจรี ยางกูร)
ประธานที่ประชุม
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สิ่ งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 4.
รายนามและประวัติของผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่ อเพื่อเลื อกตั้งเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออก
ตามวาระและเพื่อแต่ งตั้งกรรมการใหม่
ชื่ อ

:

นายอุปกิต ปาจรียางกูร

ตาแหน่ งที่จะเสนอแต่ งตั้ง

:

ประธานกรรมการ

อายุ

:

58 ปี

สั ญชาติ

:

ไทย

ประวัติการศึกษา

:

ประวัติการอบรม

:

ประวัติการทางานและ
ประสบการณ์

:

- ปริ ญญาโท หลักสู ตรพัฒนาอุตสาหกรรม VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL
ประเทศเบลเยียม (ทุนรัฐบาลเบลเยียม)
- ปริ ญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ SKIDMORE COLLEGE SARATOGA SPRINGS
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
- หลักสู ตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่ นที่ 58
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสู ตร การบริ หารจัดการด้านความมัน่ คงชั้นสู ง (สวปอ.มส.) รุ่ นที่ 9
สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวปอ.มส.)
- ประกาศนียบัตร หลักสู ตร “Oxford Programe on Negotiation”
จาก University of Oxford
2561 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
บริ ษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จากัด(มหาชน)
2561 - ปัจจุบนั - กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
บริ ษทั พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จากัด
2561 – ปัจจุบนั - อุปนายก สมาคมไทย - พม่า เพื่อมิตรภาพ
2561 – ปัจจุบนั - กรรมการ / กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพัน
บริ ษทั เมียนมาร์ ยูพีเอ จากัด
2559 - 2561 - ประธานบริ ษทั / กรรมการ / กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพัน
บริ ษทั เมียนมาร์ ยูพีเอ จากัด
2560 - ปัจจุบนั - ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
บริ ษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จากัด(มหาชน)
2558 – ปัจจุบนั - กรรมการ
บริ ษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จากัด(มหาชน)
2555 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
บริ ษทั อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิต้ ี จากัด
2543 - ปัจจุบนั - กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั อัลลัวร์ กรุ๊ ป จากัด
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2553 - 2559

สั ดส่ วนการถื อหุ้นในบริษัทฯ %

:

- ประธานบริ ษทั / กรรมการ
DAWEI FELDSPAR MINING CO., LTD.
2537 - 2542 - เจ้าหน้าที่การฑูต 7 สานักงานเลขารัฐมนตรี
- หัวหน้าสานักงานเลขานุการรัฐมนตรี กระทรวบการต่างประเทศ
- ที่ปรึ กษารัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
- ที่ปรึ กษารองนายกรัฐมนตรี
- ที่ปรึ กษารัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
- ที่ปรึ กษาคณะกรรมาธิการ คมนาคม
2535 - 2537 - เจ้าหน้าที่การฑูต 6 สานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
2533 - 2535 - เจ้าหน้าที่การฑูต 5 สานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
- ตัวแทนประเทศไทยในการประชุมสหประชาชาต ครั้งที่ 43
ณ กรุ งนิวยอร์ ก ประเทศสหรัฐอเมริ กา
2532 - 2533 - เจ้าหน้าที่การฑูต 4 กรมการเมือง กระทรวงการต่างประเทศ
2528 - 2532 - เจ้าหน้าที่การฑูต 3 กรมอาเชียน กระทรวงการต่างประเทศ
- ตัวแทนประเทศไทยในการประชุมคณะกรรมการประจาอาเชียน
• ของตนเอง: ร้อยละ 26.000
• ของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ: ร้อยละ 0.000

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ ง
กรรมการของบริษัทฯ

:

4 ปี ( ได้รับการแต่งตั้งปี 2558 )

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

:

- ไม่มี -

การดารงตาแหน่ งในบริษัทจด
ทะเบียนอื่น (ปัจจุบัน)

:

- ไม่มี -

การดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่นที่
ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

:

- บริ ษทั เมียนมาร์ ยูพีเอ จากัด (บริ ษทั ย่อย)
- บริ ษทั อันดามัน เพาวเวอร์ แอนด์ ยูทิลิต้ ี จากัด (บริ ษทั ย่อย)
- บริ ษทั พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จากัด (บริ ษทั ย่อย)
- DAWEI FELDSPAR MINING CO., LTD.
- บริ ษทั อัลลัวร์ กรุ๊ ป จากัด

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรื อมีสภาพเป็ นการแข่ งขันทาง
ธุรกิจกับบริษัทฯ

:

- ไม่มี -

การเข้ าประชุ มในปี ที่ผ่านมา

:

10 / 12 ครั้ง
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บริ ษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จากัด (มหาชน)

ชื่ อ

:

นายกวิน เฉลิมโรจน์

ตาแหน่ งที่จะเสนอแต่ งตั้ง

:

กรรมการ

อายุ

:

42 ปี

สั ญชาติ

:

ไทย

ประวัติการศึกษา

:

ประวัติการอบรม

:

ประวัติการทางานและ
ประสบการณ์

:

สั ดส่ วนการถื อหุ้นในบริษัทฯ %

:

- Master of Science in Computer and Engineering Management
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 110/2557
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
ฯลฯ
2560 - ปัจจุบนั
- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ยูบิส (เอเชีย) จากัด(มหาชน)
2557 - ปัจจุบนั
- กรรมการ / ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ด้านอสังหาริ มทรัพย์
บริ ษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จากัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบนั
- กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั โดมแลนด์ เอสเตท จากัด
2552 - 2560
- กรรมการบริ หาร
บริ ษทั ฮาร์ ทแอนด์มายด์ แอพพาเรล จากัด
- กรรมการผูจ้ ดั การ
2552 - 2557
บริ ษทั อีลิท อินเตอร์ เนชัน่ แนล (ยุโรป) จากัด
บริ ษทั อีลิท แมนเนจเม้น คอนซัลแตนท์ จากัด
• ของตนเอง: ร้อยละ 0.000
• ของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ: ร้อยละ 0.000

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ ง
กรรมการของบริษัทฯ

:

6 ปี ( ได้รับการแต่งตั้งปี 2556 )

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

:

- ไม่มี -

การดารงตาแหน่ งในบริษัทจด
ทะเบียนอื่น (ปัจจุบัน)

:

- บริ ษทั ยูบิส (เอเชีย) จากัด(มหาชน)

การดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่นที่
ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

:

- บริ ษทั โดมแลนด์ เอสเตท จากัด (บริ ษทั ย่อย)
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บริ ษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรื อมีสภาพเป็ นการแข่ งขันทาง
ธุรกิจกับบริษัทฯ

:

- ไม่มี -

การเข้ าประชุ มในปี ที่ผ่านมา

:

12 / 12 ครั้ง
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บริ ษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จากัด (มหาชน)

ชื่ อ

:

นายสมชาย คล่ องประมง

ตาแหน่ งที่จะเสนอแต่ งตั้ง

:

กรรมการ

อายุ

:

66 ปี

สั ญชาติ

:

ไทย

ประวัติการศึกษา

:

- ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

ประวัติการอบรม

:

-

ประวัติการทางานและ
ประสบการณ์

:

- ประธานกรรมการบริ หาร
- ประธานกรรมการบริ หาร
- ประธานกรรมการบริ หาร
- ประธานกรรมการบริ หาร
- รองประธานกรรมการบริ หาร
- รองประธานกรรมการบริ หาร

สั ดส่ วนการถื อหุ้นในบริษัทฯ % :

บริ ษทั ลัคกี้สตาร์ โลจิสติกส์ จากัด
บริ ษทั ลักกี้สตาร์ ดิสทริ บิวชัน่ เซ็นเตอร์ จากัด
บริ ษทั นิวสตาร์ พร็ อพเพอตี้ จากัด
บริ ษท สุ วิทย์การโรงแรม (1996) จากัด
บริ ษทั ลัคกี้สตาร์ หอ้ งเย็น จากัด
บริ ษทั พี. เอส. เอ็น. ลิสซิ่ ง จากัด

• ของตนเอง: ร้อยละ 0.630
• ของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ: ร้อยละ 0.015

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

:

- ไม่มี -

การดารงตาแหน่ งในบริษัทจด
ทะเบียนอื่น (ปัจจุบัน)

:

- ไม่มี -

การดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่นที่
ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

:

- บริ ษทั ลัคกี้สตาร์ โลจิสติกส์ จากัด
- บริ ษทั ลักกี้สตาร์ ดิสทริ บิวชัน่ เซ็นเตอร์ จากัด
- บริ ษทั นิวสตาร์ พร็ อพเพอตี้ จากัด
- บริ ษท สุ วิทย์การโรงแรม (1996) จากัด
- บริ ษทั ลัคกี้สตาร์ หอ้ งเย็น จากัด
- บริ ษทั พี. เอส. เอ็น. ลิสซิ่ ง จากัด

:
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรื อมีสภาพเป็ นการแข่ งขันทาง
ธุรกิจกับบริษัทฯ

-ไม่ม-ี
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บริ ษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จากัด (มหาชน)

ชื่ อ

:

นายเทวรักษ์ โรจนพฤกษ์

ตาแหน่ งที่จะเสนอแต่ งตั้ง

:

กรรมการ

อายุ

:

59 ปี

สั ญชาติ

:

ไทย

ประวัติการศึกษา

:

ประวัติการอบรม

:

ประวัติการทางานและ
ประสบการณ์

:

- ปริ ญญาเอก สาขาอินทรี ยเ์ คมี สถาบันโพลีเทคนิค เร็นเซเลอร์
(Rensselaer Polytechnic Institute) รัฐนิวยอร์ ก ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาโท สาขาเคมี พอลิเมอร์ สถาบันเทคโนโลยี โรเชสเตอร์
(Rochester Institute of Technology) รัฐนิวยอร์ ก ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- หลักสู ตร โครงการผูจ้ ดั การรุ่ นใหม่ รุ่ น 20 (MMP)
คณะพานิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสู ตร โครงการ Senior Executive Program Class 22
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Northwestern University
- หลักสู ตร ประกาศนียบัตรผูเ้ ชี่ยวชาญด้านกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสู ง รุ่ นที่ 2
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
- หลักสู ตร Director Certification Program (DCP 207)
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
- หลักสู ตร Advance Audit Committee Program (AACP 20/2015)
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
- หลักสู ตร Financial Statements of or Director (FSD 29/2015)
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
- หลักสู ตร Chartered Director Class (CDC 10/2015)
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
- หลักสู ตร Audit Committee Seminar Get Ready for The Year End
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
- หลักสู ตร Risk Management Program for Corporate Leaders
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
2560 - ปัจจุบนั
- ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ด้านเทคนิค
บริ ษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จากัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบนั
- กรรมการ บริ ษทั เมียนมาร์ ยูพีเอ จากัด
2557 - ปัจจุบนั
- ผูพ้ ิพากษาสมทบ
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
2555 - ปัจจุบนั
- อนุกรรมการกากับกากับกลยุทรและบริ หาร
บริ ษทั รถไฟฟ้าไทย จากัด (แอร์ พอร์ ทลิงค์)
- กรรมการบัญญัติศพั ท์ปิโตรเคมี และพอลิเมอร์
2546 - ปัจจุบนั
สานักราชบัณฑิตยสถานในสานักพระราชวัง
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บริ ษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จากัด (มหาชน)

2560 - 2561

สั ดส่ วนการถื อหุ้นในบริษัทฯ %

:

- กรรมการ / ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริ ษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จากัด (มหาชน)
2558 - 2560
- กรรมการอิสระ
บริ ษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จากัด (มหาชน)
2556 - 2558
- ผูช้ านาญการ
บริ ษทั พีทีที โกลบอลเคมีคอล จากัด (มหาชน) เครื อกลุ่ม บมจ ปตท
- ที่ปรึ กษาอาวุธโส ปิ โตรเลียม และเคมีภณ
ั ฑ์
2547 - 2548
บริ ษทั เน็คเซนท์ (ประเทศไทย) จากัด
- ผูอ้ านวยการโครงการ บิสฟี นอล-เอ
2546 - 2556
บริ ษทั พีทีที ฟี นอล จากัด เครื อ กลุ่ม บมจ ปตท
- ผูอ้ านวยการฝ่ ายเทคโนโลยี
2532 - 2547
บริ ษทั ไทยพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ จากัด (มหาชน)
เครื อ กลุ่มนซี เมนต์ไทย
ประสบการณ์อื่น - ประธานคณะกรรมการ มูลนิธิธารน้ าใจ สาหรับเด็กด้อยโอกาสทาง
การศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ
- ทีป่ รึ กษาคณะกรรมการวิชาการกลุ่มวิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมสถานแห่งประทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการบริ หารสานักรับรองคุณภาพ
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
- กรรมการกลุ่มปิ โตเคมี กลุ่มเคมี และกลุ่มพหุภาคี
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ที่ปรึ กษาภาคอุตสาหกรรม ศูนย์ปิโตรเลียมและปิ โตรเคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ที่ปรึ กษา หน่วยวิจยั พื้นผิววิทยาศาสตร์ วสั ดุ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ที่ปรึ กษา บริ ษทั Crescent Capital Ventures LLC
รัฐนิวยอร์ ก ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ที่ปรึ กษา บริ ษทั D.O.G. Security ประเทศอิสราเอล
- ที่ปรึ กษา บริ ษทั Global Green Energy ประเทศนอร์ เวย์
อาจารย์พิเศษ
: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
: โรงเรี ยนเสนาธิการทหารบก รุ่ น 72
: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
: มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• ของตนเอง: ร้อยละ 0.000
• ของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ: ร้อยละ 0.000
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บริ ษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จากัด (มหาชน)

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

:

- ไม่มี -

การดารงตาแหน่ งในบริษัทจด
ทะเบียนอื่น (ปัจจุบัน)

:

- ไม่มี -

การดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่นที่
ไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน

:

- บริ ษทั เมียนมาร์ ยูพีเอ จากัด (บริ ษทั ย่อย)

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรื อมีสภาพเป็ นการแข่ งขันทาง
ธุรกิจกับบริษัทฯ

:

- ไม่มี -
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สิ่ งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 5.
ข้ อบังคับของบริษัทฯ ในส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสี ยงลงคะแนน
ข้อ 13. ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสี ยงข้างมากตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อเสี ยงหนึ่ง
(2) ให้ผถู ้ ือหุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลไป
(3) บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่
จะพึ งมีห รื อ จะพึงเลือ กตั้งในครั้ งนั้น ในกรณี ที่ บุค คลซึ่ งได้รับ การเลือกตั้งในล าดับ ถัด ลงมามีค ะแนนเสี ย ง
เท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผูเ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
ข้อ 14. ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการในขณะนั้น
ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้กใ็ ห้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่ วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่ งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนเป็ นบริ ษทั นั้นให้ใช้วิธีจบั สลากกันว่า
ผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่ งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง กรรมการที่
ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่กไ็ ด้
ข้อ 15. กรรมการมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ในรู ปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรื อตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะอนุมตั ิ ซึ่ งอาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอนหรื อ
วางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกาหนดไว้เป็ นคราวๆ ไป หรื อจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และ
นอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริ ษทั
ความในวรรคหนึ่ งไม่กระทบกระเทือนสิ ทธิของพนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั ซึ่ งได้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการใน
อันที่จะได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั
ข้อ 26. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือนนับตั้งแต่วนั สิ้ นสุ ดของ
รอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุ ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรี ยกว่าการประชุ มวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผูถ้ ือ
หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นควร
ผูถ้ ือหุ ้นคนหนึ่ งหรื อหลายคนซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ ายได้ท้ งั หมด จะ
เข้าชื่อกันทาหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื่ อง
และเหตุผลในการที่ขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มี
การประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายใน 45 วันนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ในกรณี ที่คณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคที่ 3 ผูถ้ ือหุ ้นทั้งหลายซึ่ งเข้าชื่อกัน
หรื อผูถ้ ือหุน้ คนอื่นๆ รวมกันได้จานวนหุน้ ตามที่บงั คับไว้น้ นั จะเรี ยกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วนั ครบ
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กาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ ง ในกรณี เช่นนี้ ให้ถือว่าเป็ นการประชุมผูถ้ ือหุ ้นที่คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดย
บริ ษทั ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคที่ 4 ครั้ งใด จานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่ ง
มาร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในข้อ 29 ผูถ้ ือหุ ้นตามวรรคที่ 4 ต้องร่ วมกันรับผิดชอบชดใช้
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริ ษทั
ข้อ 27. ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้น ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสื อนัดประชุม ระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดพอสมควร โดยระบุว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ
เพื่ออนุ มตั ิ หรื อเพื่อพิ จารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่ งให้ผูถ้ ือหุ ้นและนาย
ทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าวนัด ประชุมในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน
ก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน
ในการประชุมผูถ้ ือ หุ ้น สามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่ อนั เป็ นที่ ต้ งั สานักงานใหญ่ ของบริ ษทั หรื อจังหวัดอื่ นทั่ว
ราชอาณาจักร
ข้อ 28. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ อาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสี ยงแทนตนในการประชุมก็ได้
การมอบฉันทะจะต้องทาเป็ นหนังสื อ ลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและทาตามแบบที่นายทะเบียนบริ ษทั มหาชนจากัด
กาหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
(ก)

จานวนหุน้ ซึ่ งผูม้ อบฉันทะนั้นถืออยู่

(ข)

ชื่อผูร้ ับมอบฉันทะ

(ค)

ครั้ งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน และมอบแก่ประธาน

กรรมการหรื อบุคคลซึ่ งประธานกรรมการกาหนดไว้ ก่อนผูร้ ับมอบฉันทะเข้าประชุม
ข้อ 29. ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ต้องมีผถู ้ ือหุ ้นและผูร้ ั บมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 คน และต้อง
มีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด หรื อมีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ั บมอบฉันทะจากผู ้
ถือหุน้ มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมด และต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ป รากฏว่าการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ครั้ งใด เมื่อ ล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชัว่ โมง จานวนผูถ้ ือ หุ ้นซึ่ งมาเข้าร่ วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดได้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือหุ ้นร้องขอ การประชุม
เป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้ องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้
ส่ งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุ ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้ งหลังนี้ ไม่บงั คับว่าจะต้อง
ครบองค์ประชุม
ในกรณี ที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุมไม่เสร็ จ หรื อพิจารณาเรื่ องที่ผู ้
ถือหุน้ ซึ่ งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมดเสนอในที่ประชุมพิจารณา
เรื่ องที่ยงั พิจารณาไม่เสร็ จ และจาเป็ นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกาหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จ ะประชุม
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ครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่ งหนังสื อนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถ้ ือ
หุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวัน
ก่อนวันประชุมด้วย
ในการประชุมผูถ้ ื อหุ ้น ให้ป ระธานกรรมการนั่งเป็ นประธานที่ ป ระชุ ม ถ้าไม่มีป ระธานกรรมการหรื อ ประธาน
กรรมการมิไ ด้มาเข้าประชุ ม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ารองประธาน
กรรมการไม่ มีห รื อ มี แ ต่ไม่ อาจปฏิ บ ัติห น้าที่ไ ด้ ก็ให้ที่ ประชุมเลือกตั้งผูถ้ ือ หุ ้นคนหนึ่ งซึ่ งได้เข้าร่ วมประชุ มเป็ น
ประธาน
ข้อ 30. ในการออกเสี ยงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุน้ มีเสี ยงหนึ่งเสี ยง และมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้นให้ประกอบด้วยคะแนน
เสี ยงดังต่อไปนี้
(1)

ในกรณี ปกติให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด

(2)

ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถื อคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้น ซึ่ งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(ก)

การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมด หรื อบางส่ วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข)

การซื้ อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั

(ค)

การทาแก้ไขหรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับ การให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาคัญ
การมอบหมายให้บุ คคลอื่นเข้าจัดการธุ รกิจของบริ ษทั หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน

(ง)

การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับ

(จ)

การเพิ่ม หรื อการลดทุนของบริ ษทั หรื อการออกหุน้ กู ้

(ฉ)

การควบหรื อเลิกบริ ษทั

(ช)

การออกหุน้ ใหม่เพื่อชาระแก่เจ้าหนี้ของบริ ษทั ตามโครงการแปลงหนี้เป็ นทุน

ข้อ 31. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทา มีดงั นี้
(1)

พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดาเนินการของบริ ษทั ในรอบปี
ที่ผ่านมา

(2)

พิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนของรอบปี บัญชีที่ผ่านมา

(3)

พิจารณาจัดสรรเงินกาไรสุ ทธิประจาปี จัดสรรเงินไว้เป็ นทุนสารอง และการจ่ายเงินปันผล

(4)

เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกาหนดค่าตอบแทน

(5)

แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน

(6)

กิจการอื่นๆ
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ข้อ 32. ในกรณี ที่บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยตกลงเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการเกี่ ยวกับการได้มา หรื อจาหน่ายไปซึ่ ง
สิ น ทรัพย์ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยตามความหมายที่กาหนดตามประกาศตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยที่ใช้
บังคับกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั จดทะเบียน หรื อการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สินของบริ ษทั จด
ทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกาหนดไว้ในเรื่ องนั้นๆ ด้วย
ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบดุล และบัญชีกาไรขาดทุน ณ วัน สิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั เสนอต่อ ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ งบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้อง
จัดให้ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบให้เสร็ จก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อ 45. คณะกรรมการต้องจัดส่ งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อนัดประชุมสามัญประจาปี
(1)

สาเนางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนที่ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของ
ผูส้ อบบัญชี

(2)

รายงานประจาปี ของคณะกรรมการและเอกสารแสดงประกอบรายงานดังกล่าว

ข้อ 46. ผูส้ อบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่ วมประชุมในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ทุกครั้ งที่มีการพิจารณางบดุลและ บัญชีกาไร
ขาดทุน และปั ญหาเกี่ยวกับ บัญชีของบริ ษทั เพื่อชี้แจ้งการตรวจสอบบัญชีต่อผูถ้ ือหุ ้น ให้บริ ษทั จัดส่ งรายงานและ
เอกสารของบริ ษทั ที่ผูถ้ ือหุ ้นจะพึงได้รับในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นครั้ งนั้นแก่ผูส้ อบบัญชีดว้ ย ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ น
กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรื อผูด้ ารงตาแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริ ษทั
ให้ผูส้ อบบัญชีมีอานาจเข้าตรวจสอบสมุด บัญชี และหลักฐานอื่นใดเกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและ
หนี้ สินของบริ ษทั ได้ในเวลาทาการของบริ ษทั และให้มีสิทธิที่จะเรี ยกให้กรรมการ พนักงาน และลูกจ้างของบริ ษทั
ให้ขอ้ ความและคาชี้แจงอย่างใดๆ ตามที่จะเป็ นสาหนับการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูส้ อบบัญชี ผูส้ อบบัญชีตอ้ งทารายงาน
ว่าด้วยงบดุลและบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจาปี และต้องแถลงในรายงานเช่นว่านั้นด้วยว่างบดุลได้
จัดทาขึ้นโดยถูกต้องและแสดงถึงกิจการที่แท้จริ งและถูกต้องของบริ ษทั หรื อไม่
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สิ่ งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 6.
เอกสารหรื อหลักฐานเพื่อแสดงสิ ทธิในการเข้ าร่ วมประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
ผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ั บมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนโดยแสดงเอกสารตามที่กาหนดด้านล่างเพื่อเข้าร่ วมการประชุมได้
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ของวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เป็ นต้นไป
1

กรณีเข้ าประชุ มด้ วยตนเอง
• บัตรประจาตัว ฉบั บจริงที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน หนังสื อเดินทาง หรื อใบอนุ ญาต
ขับขี่ เป็ นต้น

2
2.1

กรณีเข้ าประชุ มโดยผู้รับมอบฉันทะ
กรณีบุคคลธรรมดา
• หนังสื อมอบฉันทะซึ่ งกรอกรายละเอียดครบถ้วนและลงนามโดยผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะ (ติดอากรแสตมป์
20 บาท)
• สาเนาบัตรประจาตัวของผูถ้ ือหุ ้นที่ ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน หนังสื อเดินทาง หรื อ
ใบอนุญาตขับขี่ ซึ่ งลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูถ้ ือหุน้
• บัตรประจาตัวฉบับจริงของผูร้ ับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน หนังสื อเดินทาง
หรื อใบอนุญาตขับขี่ เป็ นต้น

2.2

กรณีนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย
• หนังสื อ มอบฉั น ทะซึ่ งกรอกรายละเอี ยดครบถ้ว นและลงนามโดยผู ้มีอ านาจลงนามแทนผู ้ถื อ หุ ้น และผู ้รั บ
มอบฉันทะ พร้อมประทับตราสาคัญ (หากมี) (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท)
• ส าเนาหนังสื อ รั บ รองหรื อ หนั งสื อ รั บ รองการจดทะเบี ย นของผู ้ถื อ หุ ้ น ซึ่ งออกโด ยกระทรวงพาณิ ชย์ห รื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันประชุม ซึ่ งลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลงนามแทนผู ้
ถือหุน้ พร้อมประทับตราสาคัญ (หากมี)
• สาเนาบัตรประจาตัวของผูม้ ีอานาจลงนามแทนผูถ้ ือหุน้ ที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน
หนังสื อเดินทาง หรื อใบอนุญาตขับขี่ ซึ่ งลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลงนามแทนผูถ้ ือหุน้
• บัตรประจาตัวฉบับจริงของผูร้ ับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน หนังสื อเดิ นทาง
หรื อใบอนุญาตขับขี่ เป็ นต้น

2.3

กรณีนิติบุคคลจดทะเบียนในต่ างประเทศ
• หนังสื อมอบฉันทะซึ่ งกรอกรายละเอียดครบถ้วนและลงนามโดยผูม้ ีอานาจลงนามแทนผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ั บมอบ
ฉันทะ พร้อมประทับตราสาคัญ (หากมี) (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท)
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• สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนหรื อเอกสารจัดตั้งนิ ติบุคคลของผูถ้ ือหุน้ ที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่ ง
ระบุชื่อ สถานที่ต้ งั สานักงานใหญ่ และรายชื่อและอานาจลงนามแทนผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งผูม้ ีอานาจลงนามแทนผูถ้ ือหุ ้น
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราสาคัญ (หากมี)
• สาเนาบัตรประจาตัวของผูม้ ีอานาจลงนามแทนผูถ้ ือหุ ้นที่ส่ วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน
หนังสื อเดินทาง หรื อใบอนุญาตขับขี่ ซึ่ งลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลงนามแทนผูถ้ ือหุน้
• บัตรประจาตัวฉบับจริงของผูร้ ับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน หนังสื อเดินทาง
หรื อใบอนุญาตขับขี่ เป็ นต้น
• คาแปลภาษาอังกฤษของเอกสารที่มิใช่ภาษาอังกฤษซึ่ งลงนามรับรองคาแปลถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลงนามแทนผู ้
ถือหุน้
ผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะแต่งตั้งผูร้ ับมอบฉันทะ สามารถแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ โดยรายละเอียด
ของกรรมการอิสระที่เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้ วย 9.
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สิ่ งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 7.
การใช้ รหัสคิวอาร์ (QR Code)
สาหรับดาวน์ โหลดรายงานประจาปี 2561 และสาเนางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ
ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย โดยบริ ษทั ศูนย์รั บฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จากัด ในฐานะนายทะเบียน
หลักทรัพย์ได้พฒั นาระบบเพื่อ ให้บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ฯ ส่ งเอกสารการประชุมผูถ้ ือหุ ้นและรายงานประจาปี
ในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถเรี ยกดูขอ้ มูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ ว
ผูถ้ ือหุ ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) (ตามที่ปรากฎในหนังสื อเชิญประชุม) ตามขั้นตอน
ต่อไปนี้
สาหรับระบบ ios (ios 11 ขึ้นไป)
1. เปิ ดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรู ปบนมือถือส่ องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีขอ้ ความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ขอ้ ความนั้น เพื่อดูขอ้ มูลประกอบการประชุม
หมายเหตุ กรณี ที่ไม่มีขอ้ ความ (Notification) บนมือถือ ผูถ้ ือหุน้ สามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน่
(Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER , Facebook และ Line เป็ นต้น
สาหรับระบบ Android
 ใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน่ QR CODE READER หรื อ Facebook
1. เปิ ดแอปพลิเคชัน่ QR CODE READER หรื อ Facebook
2. สแกน QR Code เพื่อดูขอ้ มูลประกอบการประชุม
 ใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน่ Line
1. เปิ ดแอปพลิเคชัน่ Line
2. เลือก Add friend (เพิ่มเพื่อน)
3. เลือก QR Code
4. สแกน QR Code เพื่อดูขอ้ มูลประกอบการประชุม
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สิ่ งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 8.
หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A.
(แบบทัว่ ไปซึ่งเป็ นแบบทีง่ ่ ายและไม่ซับซ้ อน)
(General and Simple Form)

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
Shareholder registration number

เขียนที่
Written at
วันที่
เดือน
Date
Month

(1)

ข้าพเจ้า
I/We
ถนน
Road
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code

(2)

เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
Being a shareholder of United Power of Asia Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิ้ นรวม
หุน้
และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ

ดังนี้

สัญชาติ
nationality
ตาบล/แขวง
Tambol/Kwaeng

Holding the total number of
follows
 หุน้ สามัญ
ordinary share
 หุน้ บุริมสิ ทธิ
preference share
(3)

อยู่เลขที่
residing/located at no.
อาเภอ/เขต
Amphur/Khet

พ.ศ.
Year

ซอย
Soi
จังหวัด
Province

เสี ยง

shares

and have the rights to vote equal to

votes as

หุน้
shares
หุน้
shares

และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
and have the rights to vote equal to
และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
and have the rights to vote equal to

เสี ยง
votes
เสี ยง
votes

ขอมอบฉันทะให้ (กรุ ณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณี เลื อกข้อ 1. กรุ ณาท าเครื่ อ งหมาย
✓ ที่  1. ระบุชื่อผูร้ ับมอบอานาจ
If you make proxy by choosing No.1,
please mark ✓ at  1. and give the
details of proxy (proxies).

กรณี เลื อกข้อ 2. กรุ ณ าทาเครื่ องหมาย
✓ ที่  2. และเลื อกกรรมการคนใด
คนหนึ่ง
If you make proxy by choosing No. 2,
please mark ✓ at  2. and choose
one of these directors.

 1. ชื่อ
อายุ
ปี อยู่บา้ นเลขที่
Name
age
years residing/located at no.
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ
Road
Tambol/Kwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
Province
Postal Code
หรือ/Or
ชื่อ
อายุ
ปี อยู่บา้ นเลขที่
Name
age
years residing/located at no.
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ
Road
Tambol/Kwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
Province
Postal Code
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons
 2. มอบฉันทะให้กรรมการคนใดคนหนึ่งของบริ ษทั ฯ คือ
Appoint any one of the following directors of the Company
 นายติรวัฒน์ สุ จริ ตกุล Mr. Tirawat Sucharitakul หรื อ/Or
 นายรัฐศรัณย์ มูลสาร Mr. Rutsaran Moonsan
(รายละเอี ยดประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่ งที่ ส่งมาด้วย 9. ของหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ื อ
หุ ้น ประจาปี 2562) (Details of directors of the Company are specified in Enclosure 9 of the
Notice of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders.)
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ทั้งนี้ ในกรณี ที่กรรมการผูร้ ั บมอบฉัน ทะคนใดคนหนึ่ ง ไม่ สามารถเข้าประชุ มได้ ให้กรรมการที่ เหลื อเป็ นผูร้ ั บ มอบฉันทะแทนกรรมการที่ ไม่
สามารถเข้าประชุม
In this regard, in the case where any of such directors is unable to attend the meeting, the other director shall be appointed as a proxy instead of
the director who is unable to attend the meeting.
เป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ในวันที่ 23 เมษายน 2562
เวลา 10.00 น. ณ ห้ องอินฟิ นิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรื อ
ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on 23 April 2019 at 10.00
hrs., at Infinity Room, 7th floor AETAS Lumpini, No. 1030/4 Rama 4 Road, Thungmahamek, Satorn, Bangkok 10120 or such other date, time
and place as the meeting may be held.
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.
ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ Signed …………………………………………...ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
หมายเหตุ/Remarks
ผูถ้ ือหุ ้นที่ มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ ้ น
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
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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หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B.
(แบบทีก่ าหนดรายการต่ างๆ ทีจ่ ะมอบฉันทะทีล่ ะเอียดชัดเจนและตายตัว)
(Form with fixed and specific details authorizing proxy)

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
Shareholder registration number

เขียนที่
Written at
วันที่
เดือน
Date
Month

(1)

ข้าพเจ้า
I/We
ถนน
Road
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code

(2)

เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
Being a shareholder of United Power of Asia Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิ้ นรวม
หุน้
และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
Holding the total number of
shares and have the rights to vote equal to
 หุน้ สามัญ
หุน้
และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
ordinary share
shares and have the rights to vote equal to
 หุน้ บุริมสิ ทธิ
หุน้
และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
preference share
shares and have the rights to vote equal to

(3)

สัญชาติ
nationality
ตาบล/แขวง
Tambol/Kwaeng

อยู่เลขที่
residing/located at no.
อาเภอ/เขต
Amphur/Khet

พ.ศ.
Year

ซอย
Soi
จังหวัด
Province

เสี ยง ดังนี้
votes as follows
เสี ยง
votes
เสี ยง
votes

ขอมอบฉันทะให้ (กรุ ณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณี เลือกข้อ 1. กรุ ณาทาเครื่ องหมาย
✓ ที่  1. ระบุชื่อผูร้ ับมอบอานาจ
If you make proxy by choosing No.1,
please mark ✓ at  1. and give the
details of proxy (proxies).

กรณี เลื อกข้อ 2. กรุ ณ าทาเครื่ องหมาย
✓ ที่  2. และเลื อกกรรมการคนใด
คนหนึ่ง
If you make proxy by choosing No. 2,
please mark ✓ at  2. and choose
one of these directors.

 1. ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province
หรือ/Or
ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons

อายุ
ปี อยู่บา้ นเลขที่
age
years residing/located at no.
ตาบล/แขวง
อาเภอ
Tambol/Kwaeng
Amphur/Khet
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code
อายุ
ปี อยู่บา้ นเลขที่
age
years residing/located at no.
ตาบล/แขวง
อาเภอ
Tambol/Kwaeng
Amphur/Khet
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code

 2. มอบฉันทะให้กรรมการคนใดคนหนึ่งของบริ ษทั ฯ คือ
Appoint any one of the following directors of the Company
 นายติรวัฒน์ สุ จริ ตกุล Mr. Tirawat Sucharitakul หรื อ/Or
 นายรัฐศรัณย์ มูลสาร Mr. Rutsaran Moonsan
(รายละเอี ยดประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่ งที่ ส่งมาด้วย 9. ของหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ื อ
หุ ้น ประจาปี 2562) (Details of directors of the Company are specified in Enclosure 9 of the
Notice of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders.)
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ทั้งนี้ ในกรณี ที่กรรมการผูร้ ั บมอบฉัน ทะคนใดคนหนึ่ ง ไม่ สามารถเข้าประชุ มได้ ให้กรรมการที่ เหลื อเป็ นผูร้ ั บมอบฉันทะแทนกรรมการที่ ไม่
สามารถเข้าประชุม
In this regard, in the case where any of such directors is unable to attend the meeting, the other director shall be appointed as a proxy instead of
the director who is unable to attend the meeting.
เป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ในวันที่ 23 เมษายน 2562
เวลา 10.00 น. ณ ห้ องอินฟิ นิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรื อ
ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on 23 April 2019 at 10.00
hrs., at Infinity Room, 7th floor AETAS Lumpini, No. 1030/4 Rama 4 Road, Thungmahamek, Satorn, Bangkok 10120 or such other date, time
and place as the meeting may be held.
(4)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows:

วาระที่ 1
Agenda item no. 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562
To consider and certify the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2019 held on
Tuesday 15 January 2019
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 2
Agenda item no. 2
for

พิจารณารับทราบรายงานประจาปี ของคณะกรรมการเกีย่ วกับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561
To acknowledge the annual report of the Board of Directors on the result of the Company’s business operation
the year 2018
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุ ด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
To consider and approve the statement of financial position and the statement of comprehensive income of the
Company for the fiscal year ended 31 December 2018
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

Agenda item no. 3

วาระที่ 4
Agenda item no. 4

พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินกาไรสาหรับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2561 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และ
งดการจ่ ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2561
To consider and approve suspension of the allocation of the profit from the result of the operation in the year 2018 to the
reserve fund as prescribed by law and the suspension of the dividend payment from the result of the operation in the
year 2018
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
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วาระที่ 5
Agenda item no. 5

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องออกจากตาแหน่ งตามวาระ ประจาปี 2562 และแต่ งตั้งกรรมการใหม่
To consider and approve the election of the directors to replace those who completed the term for the year 2019
and appointment of new directors
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เพิ่มจานวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
Increase of directors and election of entire nominated directors
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
 เพิ่มจานวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
Increase of directors and election of each nominated directors
1. ชื่อกรรมการ นายอุปกิต ปาจรี ยางกูร
Director’s name Mr. Upakit Pachariyangkun
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
2. ชื่อกรรมการ นายกวิน เฉลิมโรจน์
Director’s name Mr. Kawin Chalermroj
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
3. ชื่อกรรมการ นายสมชาย คล่องประมง
Director’s name Mr. Somchai Klongpramong
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
4. ชื่อกรรมการ นายเทวรักษ์ โรจนพฤกษ์
Director’s name Mr. Thevarak Rochanapruk
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 6
Agenda item no. 6

พิจารณาอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2562
To consider and approve the remuneration of the directors for the year 2019
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 7
Agenda item no. 7

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2562
To consider and approve the appointment of auditors and the audit fee for the fiscal year 2019
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 8
Agenda item no. 8

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
Any Other matter (if any)
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
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(5)

(6)

การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ั บมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่
ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
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.
ในกรณี ที่ข้าพเจ้าไม่ ได้ระบุ ความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุ ไว้ไม่ ชดั เจนหรื อในกรณี ที่ที่ประชุ มมีการ
พิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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.

กิจการใดที่ผูร้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ที่ผูร้ ับมอบฉันทะไม่ ออกเสี ยงตามที่ ขา้ พเจ้าระบุ ในหนังสื อมอบฉันทะให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
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.
ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ Signed …………………………………………...ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
หมายเหตุ/Remarks
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ั บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวน
หุน้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
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. ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุ เพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสื อ
มอบฉันทะแบบ 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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ใบประจาต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form B.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จากัด (มหาชน)
A proxy is granted by a shareholder of United Power of Asia Public Company Limited
ในการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ประจาปี 2562 ในวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอินฟิ นิ ต้ ี ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที่ 1030/4
ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
At the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on 23 April 2019 at 10.00 hrs., at Infinity Room, 7th floor AETAS Lumpini, No. 1030/4
Rama 4 Road, Thungmahamek, Satorn, Bangkok 10120 or such other date, time and place as the meeting may be held.
---------------------------------------------------------------------- วาระที่
เรื่ อง
Agenda item no.
Re :
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
 วาระที่
เรื่ อง
Agenda item no.
Re :
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
 วาระที่
เรื่ อง
Agenda item no.
Re :
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
 วาระที่
เรื่ อง
Agenda item no.
Re :
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
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แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ค.
Proxy Form C.
(ใช้ เฉพาะกรณีทผี่ ู้ถือหุ้นทีป่ รากฏชื่ อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตั้งให้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝาก
และดูแลหุ้นให้เท่านั้น)
(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)

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
Shareholder registration number

(1)

ดังนี้

ข้าพเจ้า
สัญชาติ
อยู่เลขที่
I/We
nationality
residing/located at no.
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
Road
Tambol/Kwaeng
Amphur/Khet
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code
ในฐานะผูป้ ระกอบธุ รกิจเป็ นผูร้ ับฝากและดู แลหุน้ (Custodian) ให้กบั
As the custodian of
ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”)
who is a shareholder of United Power of Asia Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิ้ นรวม
หุน้
และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ

follows

(2)

เขียนที่
Written at
วันที่
เดือน
Date
Month

พ.ศ.
Year

ซอย
Soi
จังหวัด
Province

เสี ยง

Holding the total number of

shares and have the rights to vote equal to

votes as

 หุน้ สามัญ
ordinary share
 หุน้ บุริมสิ ทธิ
preference share

หุน้
shares
หุน้
shares

เสี ยง
votes
เสี ยง
votes

และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
and have the rights to vote equal to
และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
and have the rights to vote equal to

ขอมอบฉันทะให้ (กรุ ณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณี เลือกข้อ 1. กรุ ณาทาเครื่ องหมาย
✓ ที่  1. ระบุชื่อผูร้ ับมอบอานาจ
If you make proxy by choosing No.1,
please mark ✓ at  1. and give the
details of proxy (proxies).

 1. ชื่อ
อายุ
ปี อยู่บา้ นเลขที่
Name
age
years residing/located at no.
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ
Road
Tambol/Kwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
Province
Postal Code
หรือ/Or
ชื่อ
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
Name
age
years residing/located at no.
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ
Road
Tambol/Kwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
Province
Postal Code
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons
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กรณี เลื อกข้อ 2. กรุ ณ าทาเครื่ องหมาย
✓ ที่  2. และเลื อกกรรมการคนใด
คนหนึ่ง
If you make proxy by choosing No. 2,
please mark ✓ at  2. and choose
one of these directors.

 2. มอบฉันทะให้กรรมการคนใดคนหนึ่งของบริ ษทั ฯ คือ
Appoint any one of the following directors of the Company
 นายติรวัฒน์ สุ จริ ตกุล Mr. Tirawat Sucharitakul หรื อ/Or
 นายรัฐศรัณย์ มูลสาร Mr. Rutsaran Moonsan
(รายละเอี ยดประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่ งที่ ส่งมาด้วย 9. ของหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ื อ
หุ ้น ประจาปี 2562) (Details of directors of the Company are specified in Enclosure 9 of the
Notice of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders.)

ทั้งนี้ ในกรณี ที่กรรมการผูร้ ั บมอบฉัน ทะคนใดคนหนึ่ ง ไม่ สามารถเข้าประชุ มได้ ให้กรรมการที่ เหลื อเป็ นผูร้ ั บมอบฉันทะแทนกรรมการที่ ไม่
สามารถเข้าประชุม
In this regard, in the case where any of such directors is unable to attend the meeting, the other director shall be appointed as a proxy instead of
the director who is unable to attend the meeting.
เป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ในวันที่ 23 เมษายน 2562
เวลา 10.00 น. ณ ห้ องอินฟิ นิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรื อ
ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on 23 April 2019 at 10.00
hrs., at Infinity Room, 7th floor AETAS Lumpini, No. 1030/4 Rama 4 Road, Thungmahamek, Satorn, Bangkok 10120 or such other date, time
and place as the meeting may be held.
(3)

(4)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
I/We grant my/our proxy to attend this meeting and cast votes as follows:
 มอบฉันทะตามจานวนหุน้ ทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้
Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold
 มอบฉันทะบางส่ วน คือ
Grant certain of my/our proxy as follows:
 หุน้ สามัญ
หุน้
และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้
ordinary share
shares and have the rights to vote equal to
 หุน้ บุริมสิ ทธิ
หุน้
และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้
preference share
shares and have the rights to vote equal to
รวมสิ ทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนทั้งหมด
เสี ยง
Total voting right
Votes

เสี ยง
votes
เสี ยง
votes

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

วาระที่ 1
Agenda item no. 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562
To consider and certify the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2019 held on
Tuesday 15 January 2019
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
เสี ยง  ไม่เห็นด้วย
เสี ยง  งดออกเสี ยง
เสี ยง
Approve
Votes
Disapprove
Votes Abstain
Votes

วาระที่ 2
Agenda item no. 2
for

พิจารณารับทราบรายงานประจาปี ของคณะกรรมการเกีย่ วกับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561
To acknowledge the annual report of the Board of Directors on the result of the Company’s business operation
the year 2018
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)
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วาระที่ 3
Agenda item no. 3

วาระที่ 4
Agenda item no. 4

วาระที่ 5
Agenda item no. 5

วาระที่ 6
Agenda item no. 6

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุ ด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
To consider and approve the statement of financial position and the statement of comprehensive income of the
Company for the fiscal year ended 31 December 2018
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
เสี ยง  ไม่เห็นด้วย
เสี ยง  งดออกเสี ยง
เสี ยง
Approve
Votes
Disapprove
Votes Abstain
Votes
พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินกาไรสาหรับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2561 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และ
งดการจ่ ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2561
To consider and approve suspension of the allocation of the profit from the result of the operation in the year
2018 to the reserve fund as prescribed by law and the suspension of the dividend payment from the result of the
operation in the year 2018
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
เสี ยง  ไม่เห็นด้วย
เสี ยง  งดออกเสี ยง
เสี ยง
Approve
Votes
Disapprove
Votes Abstain
Votes
พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องออกจากตาแหน่ งตามวาระ ประจาปี 2562 และแต่ งตั้งกรรมการใหม่
To consider and approve the election of the directors to replace those who completed the term for the year 2019
and appointment of new directors
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เพิ่มจานวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
Increase of directors and election of entire nominated directors
เห็นด้วย
เสี ยง  ไม่เห็นด้วย
เสี ยง  งดออกเสี ยง
เสี ยง
Approve
Votes
Disapprove
Votes Abstain
Votes
 เพิ่มจานวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
Increase of directors and election of each nominated directors
1. ชื่อกรรมการ นายอุปกิต ปาจรี ยางกูร
Director’s name Mr. Upakit Pachariyangkun
เห็นด้วย
เสี ยง  ไม่เห็นด้วย
เสี ยง  งดออกเสี ยง
เสี ยง
Approve
Votes
Disapprove
Votes Abstain
Votes
2. ชื่อกรรมการ นายกวิน เฉลิมโรจน์
Director’s name Mr. Kawin Chalermroj
เห็นด้วย
เสี ยง  ไม่เห็นด้วย
เสี ยง  งดออกเสี ยง
เสี ยง
Approve
Votes
Disapprove
Votes Abstain
Votes
3. ชื่อกรรมการ นายสมชาย คล่องประมง
Director’s name Mr. Somchai Klongpramong
เห็นด้วย
เสี ยง  ไม่เห็นด้วย
เสี ยง  งดออกเสี ยง
เสี ยง
Approve
Votes
Disapprove
Votes Abstain
Votes
4. ชื่อกรรมการ นายเทวรักษ์ โรจนพฤกษ์
Director’s name Mr. Thevarak Rochanapruk
เห็นด้วย
เสี ยง  ไม่เห็นด้วย
เสี ยง  งดออกเสี ยง
เสี ยง
Approve
Votes
Disapprove
Votes Abstain
Votes
พิจารณาอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2562
To consider and approve the remuneration of the directors for the year 2019
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมี สิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
เสี ยง  ไม่เห็นด้วย
เสี ยง  งดออกเสี ยง
เสี ยง
Approve
Votes
Disapprove
Votes Abstain
Votes

42

บริ ษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จากัด (มหาชน)
วาระที่ 7
Agenda item no. 7

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2562
To consider and approve the appointment of auditors and the audit fee for the fiscal year 2019
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
เสี ยง  ไม่เห็นด้วย
เสี ยง  งดออกเสี ยง
เสี ยง
Approve
Votes
Disapprove
Votes Abstain
Votes

วาระที่ 8
Agenda item no. 8

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
Any Other matter (if any)
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
เสี ยง  ไม่เห็นด้วย
เสี ยง  งดออกเสี ยง
เสี ยง
Approve
Votes
Disapprove
Votes Abstain
Votes

(5)

การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ั บมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ ระบุไว้ในหนังสื อ มอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่
ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
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)

ในกรณี ที่ข้าพเจ้าไม่ ได้ระบุ ความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุ ไว้ไม่ชัดเจนหรื อในกรณี ที่ที่ประชุ มมีการ
พิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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.

กิจการใดที่ผูร้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ที่ผูร้ ับมอบฉันทะไม่ ออกเสี ยงตามที่ ขา้ พเจ้าระบุ ในหนังสื อมอบฉันทะให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
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.
ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ Signed …………………………………………...ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
หมายเหตุ/Remarks
1. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่ งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ น้ ให้เท่านั้น
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. หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสื อมอบฉันทะ คือ
The documents needed to be attached to this Proxy form are:
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(1) หนังสื อมอบอานาจจากผูถ้ ือหุ น้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf
(2) หนังสื อยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุ รกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business
3. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพี ยงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวน
หุน้ ให้ผูร้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split
his/her votes to different proxies to vote separately.
4. ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุ ไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสื อ
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.

44

บริ ษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จากัด (มหาชน)
ใบประจาต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค.
Attachment to Proxy Form C.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จากัด (มหาชน)
A proxy is granted by a shareholder of United Power of Asia Public Company Limited
ในการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ประจาปี 2562 ในวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอินฟิ นิ ต้ ี ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที่ 1030/4
ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
At the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on 23 April 2019 at 10.00 hrs., at Infinity Room, 7th floor AETAS Lumpini, No. 1030/4
Rama 4 Road, Thungmahamek, Satorn, Bangkok 10120 or such other date, time and place as the meeting may be held.
---------------------------------------------------------------------- วาระที่
เรื่ อง
Agenda item no.
Re :
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
 งดออกเสี ยง
เสี ยง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain
Votes
 วาระที่
เรื่ อง
Agenda item no.
Re :
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
 งดออกเสี ยง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain

เสี ยง
Votes

 วาระที่
เรื่ อง
Agenda item no.
Re :
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
 งดออกเสี ยง
เสี ยง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain
Votes
 วาระที่
เรื่ อง
Agenda item no.
Re :
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
 งดออกเสี ยง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain

เสี ยง
Votes
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บริ ษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จากัด (มหาชน)

สิ่ งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 9.
ข้ อมูลกรรมการอิสระที่เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุ ม: ท่ านที่ 1 (นายติรวัฒน์ สุ จริ ตกุล)
ชื่ อ
อายุ
สั ญชาติ
ที่อยู่ปัจจุบัน

นายติรวัฒน์ สุจริ ตกุล
65 ปี
ไทย
เลขที่ 148 ถนนนครราชสี มา แขวงดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุ งเทพฯ

คุณวุฒิทางการศึกษา



มัธยมศึกษา
ปริ ญญาตรี

Sutton Valence School
Politics & Government (Hons.)

Kent, England
University of London

ประวัตกิ ารอบรม




หลักสู ตร
หลักสู ตร
หลักสู ตร

Director Accreditation Program (DAP รุ่ น 1/2546) สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
International Trade Center
UNCTAD/GATT Geneva, Switzerland
The Disaster Management Center
University of Wisconsin Madison USA

ประวัตกิ ารทางาน
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
2557 - ปัจจุบนั

2547 - ปัจจุบนั
2557 - 2561
2528 - 2547
2518 - 2528

กรรมการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
ที่ปรึ กษา

มูลนิธิพฒั นาเครื่ องมือแพทย์ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภาการชาดไทย
บริ ษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จากัด(มหาชน)

กองราชเลขานุการในพระองค์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
บริ ษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จากัด(มหาชน)
ประธานกรรมการ
ประจากองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผูบ้ ริ หาร
สานักงานข้าหลวงใหญ่ผลู ้ ้ ภี ยั องค์การสหประชาชาติแห่งกรุ งเจนิวา

เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์

ทวีติยาภรณ์ชา้ งเผือก, กาชาดสมนาคุณ ชั้น 1

การมีส่วนได้ เสี ยในวาระการประชุ ม ไม่มี
สั ดส่ วนการถื อหุ้นในบริษัทฯ

ไม่มี

46

บริ ษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จากัด (มหาชน)

ข้ อมูลกรรมการอิสระที่เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุ ม: ท่ านที่ 2 (นายรั ฐศรัณย์ มูลสาร)
ชื่ อ
อายุ
สั ญชาติ

นายรัฐศรัณย์ มูลสาร
33 ปี
ไทย

ที่อยู่ปัจจุบัน

เลขที่ 32/103 หมู่ที่ 1 ตาบลคลองเกลือ อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี

คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริ ญญาโท
 ปริ ญญาตรี

Master of Art with Merit – in International Business
University of Green – London, England
Certificate of Study – in Advanced English Level
London Study Centre – London, England
Bachelor of Science – in Agro-Industrial Biotechnology มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัตกิ ารทางาน
ปัจจุบนั
2557 - ปัจจุบนั
2555 - 2557
2555
2554
2551 - 2553

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
Vice President
International Sales and Marketing Manager
กรรมการ Manager
Relationship
Assistant Store Manager
Senior Educational Sales / Educational Sales
/ Guest Relation officer

บริ ษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จากัด (มหาชน)
AIF Group. – Vientiane, Laos
A Bullion International Co., Ltd., Bangkok, Thailand
YLG
aบริ
ษทั Overseas
อันดามันBank
เพาวเวอร์
แอนด์ ยูThailand
ทิลิต้ ี จากัด
United
– Bangkok,
Hatvile Limited – Richmond, England
Boston Bright English Institute – Bangkok, Thailand

การมีส่วนได้ เสี ยในวาระการประชุ ม ไม่มี
สั ดส่ วนการถื อหุ้นในบริษัทฯ

ไม่มี
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บริ ษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จากัด (มหาชน)

สิ่ งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 10.
แผนที่สถานที่จัดประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
แผนที่โรงแรมเอทัส ลุมพินี (Aetas Lumpini)

สถานที่จัดประชุ ม : โรงแรมเอทัส ลุมพินี (Aetas Lumpini) ณ ห้ องอินฟิ นิตี้ (Infinity room) ชั้น 7
เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 02 6189556
การเดินทาง : รถไฟใต้ ดิน MRT สถานี ลุมพินี ทางออกประตู 1

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