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วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น. 

ณ ห้องวอเตอร์เกท บอลรูม ชัน้ 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท เลขที่ 

847 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
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วนัท่ี 15 มีนาคม 2562 
เร่ือง  เชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 
เรียน  ทา่นผู้ ถือหุ้น 
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
 2. รายงานประจ าปี 2561 ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) และแบบลงทะเบียน 
 3. ข้อมลูของผู้ ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลอืกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ (เอกสารประกอบวาระที่ 5)  
 4. ข้อมลูของผู้สอบบญัชีที่ได้รับการเสนอช่ือ ประจ าปี 2562 (เอกสารประกอบวาระท่ี 7) 
 5. ข้อบงัคบัของบริษัท ในสว่นทีเ่ก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

6. หนงัสอืแจ้งรายการเอกสารหรือหลกัฐานท่ีผู้ ถือหุ้นต้องน ามาแสดงตนในการเข้าร่วมประชมุ 
7. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ (ก), (ข) และ (ค) และรายช่ือและรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการอิสระท่ีได้รับ

การเสนอช่ือให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 
8. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุโดยสงัเขป 

ด้วยบริษัท ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิตีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) จะจัดให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 ในวนัศกุร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวอเตอร์เกท บอลรูม ชัน้ 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท เลขที่ 
847 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของ
คณะกรรมการ ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2561 

 ความเป็นมา 

บริษัทได้จัดการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ซึ่งจัดขึน้เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ส าเนา
รายงานการประชมุดงักลา่วปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยที่ 1 

ความเห็นของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้น ประจ าปี 2561 รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 1 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท และค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 
(MD&A) ประจ าปี 2561 

ความเป็นมา 

บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี รวมทัง้ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ: 
Management Discussion and Analysis (MD&A) เพื่ออธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้กับฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษัท ตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 สิง่ที่สง่มาด้วย 2 
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ความเห็นของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท และ
ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (MD&A) ประจ าปี 2561 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชี 
สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ความเป็นมา 

บริษัทได้จดัท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัทส าหรับรอบปีบญัชี  สิน้สดุ ณ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว ดงัที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 สิ่งที่สง่
มาด้วย 2 สรุปสาระส าคญั ดงันี ้

          (หน่วย: พนับาท) 

รายการ (บริษัทและบริษัทย่อย) ปี 2561 

 

ปี 2560 

สนิทรัพย์รวม  23,773,266 21,378,186 

หนีส้นิรวม  9,723,996 8,801,208 

สว่นของเจ้าของรวม 14,049,270 12,576,978 

รายได้จากการขายและบริการ  1,708,285 1,633,757 

ก าไรสทุธิ  2,251,898 1,980,916 

ก าไรตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 0.59 0.54 

ความเห็นของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบ
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัทส าหรับรอบปีบญัชี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซึง่ได้ผา่นการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี
รับอนญุาตแล้ว 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิก าไร และการจ่ายปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2561 

ความเป็นมา 

  บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินรวมของบริษัท 
หลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลงัหกัส ารองตามกฎหมายในแต่ละปีโดยค านึงถึงสถานะทางการเงิน กระแสเงินสด สภาพ
คลอ่ง แผนการลงทนุ และปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัท ในรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
บริษัทมีก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ เป็นเจ้าของของบริษัทของงบการเงินรวม จ านวน 2,251,897,827 บาท และมีก าไรสะสมของ
งบเฉพาะกิจการที่ยงัไมไ่ด้จดัสรร ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 เป็นจ านวน 809,118,127 บาท   
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ความเห็นของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรเงินส ารองตาม
กฎหมาย จ านวน 39,666,255 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ  และการจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2561 ให้กบัผู้ถือหุ้น จากก าไรสทุธิและก าไรสะสม ในอตัรา 0.2115 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
808,987,500 บาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.9 เมื่อเทียบกบัปีก่อน หรือคิดเป็นร้อยละ 36.57 ของก าไรสทุธิส าหรับปี หลงัหกัส ารอง
ตามกฎหมายของงบการเงินรวม ทัง้นีบ้ริษัทมีแผนการลงทนุส าหรับปี 2562 อยู่เป็นจ านวนมากเช่น โครงการพลงังาน
แสงอาทิตย์ติดตัง้บนหลงัคาให้กบัลกูค้าอตุสาหกรรม (Solar rooftop Projects) โครงการจดัจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติในนิคมฯ 
ของกลุม่ ดบับลิวเอชเอ (Natural Gas Distribution) โครงการโรงไฟฟ้าจากพลงังานขยะอตุสาหกรรม การลงทนุในโครงการ
น า้ต่างๆ รวมถึงโอกาสในการเข้าซือ้กิจการ ทัง้ในและประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ เวียดนาม เป็นต้น ซึ ่งสอดคล้องกบัแผน
ยทุธศาสตร์ของบริษัท ที่จะเติบโตทัง้ธุรกิจน า้และไฟฟ้า โดยเป็นผู้น าเสนอบริการอย่างครบวงจร (Total Solutions) แก่ลกูค้า 
รวมถึงต้องการที่จะเข้าไปลงทนุในประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนี่อง  

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ระหว่างปี 2560 และ 2561 
รายการ ปี 2561 (ปีที่เสนอ) ปี 2560 

1. ก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของผู้ เป็นเจ้าของของบริษัท
ของงบการเงินรวม (พนับาท) 

2,251,898 1,980,916 

2. จ านวนหุ้น (พนัหุ้น) 3,825,000 3,825,000 

3. เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 0.2115 0.2034 

4. รวมเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (พนับาท) 808,988 778,005 

5. อตัราเงินปันผลจ่ายตอ่ก าไรสทุธิ  
หลงัหกัส ารองตามกฎหมาย (ร้อยละ) 

36.57 40.00 

 
ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้จ่ายแก่ผู้ ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบงัคับของบริษัท  

ตามที่ปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิรับเงินปันผลในวนัองัคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 (จะขึน้เคร่ืองหมาย XD 
หรือวนัที่ไมม่ีสทิธิรับเงินปันผลในวนัศกุร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562) โดยมีก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัพธุที่ 22 พฤษภาคม 2562 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 

 ความเป็นมา 

  ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที่ 17  ระบไุว้ว่า ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ให้กรรมการออก
จากต าแหน่งจ านวนหนึง่ในสามของจ านวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็
ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม และกรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่ อาจได้รับเลอืกให้กลบัมาด ารงต าแหนง่ได้อีก  

ดงันัน้ ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 กรรมการท่ีครบวาระการด ารงต าแหนง่ มีดงัตอ่ไปนี ้
1. นายวิวฒัน์ จิรัฐติกาลสกลุ  กรรมการ 
2. นายวิเศษ จงูวฒันา กรรมการ 
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3. นายเอกชยั ติวตุานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

 บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิที่เหมาะสมเพื่อ
คดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท และเสนอวาระเป็นการลว่งหน้า ระหว่างวนัที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัที่ 12 มกราคม 2562 
แตไ่มม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอรายช่ือบคุคลหรือวาระการประชมุเข้ามายงับริษัท  

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสดุแก่การ
ด าเนินงานของบริษัท รวมทัง้พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของบคุคลท่ีจะเสนอเป็นกรรมการ โดยเสนอ
ให้เลือกตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระทัง้  3 ท่าน กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง รวมทัง้
กรรมการทัง้ 3 ทา่น ไมม่ีการด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์
หรือมีสภาพเป็นการแขง่ขนัทางธุรกิจกบับริษัท โดยประวตัิของกรรมการทัง้ 3 ทา่น ดงักลา่วปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 3 

 ความเห็นคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการเห็นสมควรน าเสนอผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งทัง้ 3 
ทา่น ได้แก่ (1) นายวิวฒัน์ จิรัฐติกาลสกลุ (2) นายวิเศษ จงูวฒันา  และ (3) นายเอกชยั ติวตุานนท์ กลบัเข้าด ารงต าแหนง่อีกหนึง่
วาระ ทัง้นีก้รรมการอิสระของบริษัทสามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 

 ความเป็นมา  

 ตามข้อบงัคบับริษัท ข้อที่ 22 ก าหนดกรรมการบริษัทมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของ
เงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา โดยที่
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ได้มีมติก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ดงันี ้

 ค่าตอบแทนรายปีและค่าเบีย้ประชุม 

 ค่าตอบแทนรายปี 
(บาท / ปี) 

ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท / ครัง้) 

คณะกรรมการบริษัท ประธาน 200,000 ประธาน 30,000 
 กรรมการ 150,000 กรรมการ 25,000 

คณะกรรมการบริหาร _ ประธาน 25,000 
  กรรมการ 15,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ _ ประธาน 25,000 
  กรรมการ 15,000 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล _ ประธาน 25,000 
  กรรมการ 15,000 

คณะกรรมการสรรหาและ _ ประธาน 25,000 
พิจารณาคา่ตอบแทน  กรรมการ 15,000 
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 ค่าตอบแทนรายปี 
(บาท / ปี) 

ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท / ครัง้) 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง _ ประธาน 25,000 

  กรรมการ 15,000 
 

 โบนัส 
ก าหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนสัคณะกรรมการ ในอตัราร้อยละ 0.2 ของรายได้รวมของงบการเงิน
รวมและสว่นแบง่ก าไรจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า ส าหรับปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม ของปี 2561 
 

 ค่าตอบแทนอื่นๆ 
-ไมม่ี- 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับการพิจารณาและกลั่นกรองจาก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาน าเสนอต่อที่ประชุม  
ผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนได้พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 โดย
พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ความส าเร็จในการปฏิบตัิงานท่ีเช่ือมโยงกบัผลประกอบการทัง้ระยะสัน้และระยะยาว และ
ปัจจยัแวดล้อมอื่นท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกบัอตัราคา่ตอบแทนของบริษัทอื่นๆ ที่อยูใ่นอตุสาหกรรมเดียวกนั
หรือใกล้เคียง โดยเสนอหลกัเกณฑ์และอตัราคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 ให้เทา่กบั ปี 2561  

 ความเห็นคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการเห็นสมควรน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาการก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการ
ประจ าปี 2562 เทา่กบั คา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนเสนอ ดงันี ้

 ค่าตอบแทนรายปีและค่าเบีย้ประชุม 

 ค่าตอบแทนรายปี 
(บาท / ปี) 

ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท / ครัง้) 

คณะกรรมการบริษัท ประธาน 200,000 ประธาน 30,000 
 กรรมการ 150,000 กรรมการ 25,000 

คณะกรรมการบริหาร _ ประธาน 25,000 
  กรรมการ 15,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ _ ประธาน 25,000 
  กรรมการ 15,000 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล _ ประธาน 25,000 
  กรรมการ 15,000 

คณะกรรมการสรรหาและ _ ประธาน 25,000 
พิจารณาคา่ตอบแทน  กรรมการ 15,000 
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 ค่าตอบแทนรายปี 
(บาท / ปี) 

ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท / ครัง้) 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง _ ประธาน 25,000 
  กรรมการ 15,000 

 โบนัส 
ก าหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนสัคณะกรรมการ ในอตัราร้อยละ 0.2 ของรายได้รวมของงบการเงิน
รวมและสว่นแบง่ก าไรจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า ส าหรับปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม ของปี 2562 
 

 ค่าตอบแทนอื่นๆ 
-ไมม่ี- 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2562 

 ความเป็นมา 

 ตามข้อบงัคบับริษัท ข้อ 36 (6) ก าหนดให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและ
ก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี 

 ที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท 1/2562 เมื่อวนัที่ 22 กมุภาพนัธ์ 2562 ได้พิจารณาบคุคลที่ได้รับ
การเสนอช่ือเป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2562 ของบริษัทและเห็นควรเสนอให้แตง่ตัง้ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส 
จ ากดั (“ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์”) ซึ่งเป็นส านกังานสอบบญัชีที่มีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี มีคา่สอบบญัชีที่เหมาะสม รวมทัง้
เป็นส านกังานสอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจ าปี 2561 โดยเสนอให้บคุคลดงัต่อไปนี ้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและ
บริษัทยอ่ยประจ าปี 2562 

(1) นายชาญชยั ชยัประสทิธ์ิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 3760 
(2) นายไพบลู ตนักลู   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 4298 
(3) นายบญุเรือง เลศิวิเศษวิทย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 6552 

 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกลุม่บริษัท และในกรณีที่
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไม่สามารถปฎิบตัิงานได้ ให้ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่น ของ ไพร้
ซวอเตอร์เฮาส์ท าหน้าที่แทนได้ โดยผู้สอบบญัชีแต่ละรายดงักลา่ว ไม่มีความสมัพนัธ์ หรือการมีสว่นได้เสีย หรือเป็นผู้ เก่ียวข้อง
กบับริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีสว่นเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด ทัง้นีผู้้สอบบญัชีล าดบัที่ (1) เคยได้รับ
การแต่งตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ระหว่าง ปี 2559 – 2561 และผู้สอบบญัชีล าดบัที่ (2) และ (3) ไม่เคยได้รับการแตง่ตัง้เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยประวตัิของผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ทา่นดงักลา่วปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 4 

 ค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีส าหรับปี 2562 ที่เสนอให้แก่ผู้ สอบบัญชี ส าหรับบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 
1,800,000 บาท และบริษัทย่อย 1,010,000 บาท ทัง้นี ้ค่าสอบบญัชีดงักล่าวเป็นค่าตอบแทนในการสอบบญัชีทัง้งบการเงิน
รายปี และงบการเงินรายไตรมาส รวมถึงคา่ใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวเนื่องกบัการตรวจสอบตามสมควร 

 ส าหรับปี 2561 บริษัทไมม่ีคา่บริการอื่น (Non-audit fee) ทัง้นีใ้นสว่นของคา่บริการอื่น (Non-audit fee) ใน
ปี 2562 (ถ้ามี) จะพิจารณาจากประเภทและปริมาณงานที่ ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ ให้บริการ  โดยการบริการอื่นจะต้องไม่กระทบ
ความเป็นอิสระของการเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 
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รายละเอียดค่าสอบบญัชีเปรียบเทียบ ระหว่างปี 2561 และ 2562 

 ปี 2562 (ปีที่เสนอ) ปี 2561 

คา่สอบบญัชีบริษัท 1,800,000 บาท 1,800,000 บาท 

คา่สอบบญัชีบริษัทยอ่ย 1,010,000 บาท 790,000 บาท 

รวมค่าสอบบัญช ี 2,810,000 บาท 2,590,000 บาท 

 ความเห็นคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ ผู้สอบ
บญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2562 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ 

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ในการนีบ้ริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวันศุกร์ที่  26 

เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวอเตอร์เกท บอลรูม ชัน้ 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท เลขที่ 847 ถนนเพชรบรีุ 
เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  10400 โดยมีวาระการประชุมตามรายละเอียดตามที่น าเสนอ  และก าหนดรายช่ือ 
ผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ในวนัจนัทร์ที ่11 มีนาคม 2562 ซึง่เป็นวนัให้สทิธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) 

ในกรณีผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง โปรดแตง่ตัง้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชมุและออกเสียง
ลงคะแนนแทนในการประชมุครัง้นี ้โดยเลอืกใช้มอบฉนัทะตามแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก หรือแบบ ข แบบใดแบบหนึง่ ยื่น
ต่อบริษัท ก่อนเข้าร่วมประชุม ส่วนหนังสือมอบฉันทะตามแบบ ค ใช้ส าหรับผู้ ถือหุ้ นต่างชาติซึ่งแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 6 

ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดงัมีรายช่ือและรายละเอียด ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 6 เพื่อ
เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในนามผู้ ถือหุ้นได้  

ทัง้นีบ้ริษัทขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังบริษัทอย่างน้อยก่อนวันประชุม 3 วันท าการ 
(ภายในวนัท่ี 23 เมษายน 2562) เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลกัฐานเป็นการลว่งหน้า โดยจ่าหน้าซองถึง 

ส านกัเลขานกุารบริษัท บริษัท ดบับลวิเอชเอ ยทูิลติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 9/241-242 อาคารยเูอม็ทาวเวอร์ ชัน้ 24 ถนนรามค าแหง  
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  
โทรศพัท์  : (66) 2-719-9559 โทรสาร : (66) 2-717-2128 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(นางสาวจรีพร จารุกรสกลุ) 
ประธานคณะกรรมการบริษัท 

บริษัท ดบับลวิเอชเอ ยทูิลติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน)  


