
 
 

 

 

 

 

หนังสือเชญิประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2563 

บริษัท ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จาํกัด (มหาชน) 

วนัศกุร์ท่ี 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:00 น. 

ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน 

  เลขท่ี 92 ถนนพระรามเก้า แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

 

1. ขอความร่วมมือผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 

2. งดแจกของชําร่วย และงดจดัอาหารว่าง รวมทัง้งดบริการชา กาแฟ เพ่ือลดความเส่ียงการแพร่กระจายของ 

    เชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุต้องสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลาการประชมุ และทําความสะอาดมือด้วย

แอลกอฮอล์ ท่ีบริษัทฯ จดัเตรียมบริการไว้ตามจดุตา่งๆ 

4. ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุต้องปฎิบตัิตามมาตรการและแนวทางปฏิบตัิตนสําหรับผู้ เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือ 

    หุ้นประจําปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยา่งเคร่งครัด 
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วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2563 

เร่ือง  เชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 

เรียน  ทา่นผู้ ถือหุ้น 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1. สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 

 2. รายงานประจําปี 2562 ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) และแบบลงทะเบียน 

 3. ข้อมลูของผู้ ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลอืกตัง้กลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการ (เอกสารประกอบวาระท่ี 5)  

 4. ข้อมลูของผู้สอบบญัชีท่ีได้รับการเสนอช่ือ ประจําปี 2563 (เอกสารประกอบวาระท่ี 7) 

 5. ข้อบงัคบัของบริษัท ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

6. หนงัสอืแจ้งรายการเอกสารหรือหลกัฐานท่ีผู้ ถือหุ้นต้องนํามาแสดงตนในการเข้าร่วมประชมุ 

7. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ (ก), (ข) และ (ค) และรายช่ือและรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการอิสระท่ีได้รับ

การเสนอช่ือให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 

8. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุโดยสงัเขป 

9. มาตรการและแนวทางปฏิบัติตนสําหรับผู้ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2563 ภายใต้

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ด้วยบริษัท ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิตีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) จะจัดให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2563 ในวนัศกุร์ท่ี 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลปิ ซอฟเฟอริน 

เลขท่ี 92 ถนนพระรามเก้า แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระพร้อม

ด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2562 

 ความเป็นมา 

บริษัทได้จัดการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 ซึ่งจัดขึน้เมื่อวันศุกร์ท่ี 26 เมษายน 2562 สําเนา

รายงานการประชมุดงักลา่วปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยท่ี 1 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญั

ผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 รายละเอียดปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 1 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท และคําอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 

(MD&A) ประจาํปี 2562 

ความเป็นมา 

บริษัทได้สรุปผลการดําเนินงานท่ีผ่านมาในรอบปี รวมทัง้คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ: 

Management Discussion and Analysis (MD&A) เพ่ืออธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้กับฐานะการเงินและผลการ

ดําเนินงานของบริษัท ตามท่ีปรากฏในรายงานประจําปี 2562 สิง่ท่ีสง่มาด้วย 2 
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท และ

คําอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (MD&A) ประจําปี 2562 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสําหรับรอบปีบัญชี 

สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ความเป็นมา 

บริษัทได้จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสําหรับรอบปีบัญชี สิน้สดุ  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดงัท่ีปรากฏในรายงานประจําปี 2562  

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 2  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนําเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและ

งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัทสําหรับรอบปีบญัชี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ สอบ

บญัชีรับอนญุาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยสรุปสาระสาํคญัได้ดงันี ้

งบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุน             (หน่วย:ล้านบาท) 

รายการ  บริษัทและบริษัทย่อย บริษัท 

สนิทรัพย์รวม   26,418.72   20,885.34  

หนีส้นิรวม   12,859.45   12,433.11  

สว่นของเจ้าของรวม   13,559.27   8,452.24  

รายได้จากการขายและบริการ  1,857.25  1,566.66  

กําไรสทุธิ  2,137.21  1,032.40  

กําไรตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 0.56 0.27 

 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิกาํไร และการจ่ายปันผล สาํหรับผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2562 

ความเป็นมา 

  บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิตามงบการเงินรวมของบริษัท 

หลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลงัหกัสํารองตามกฎหมายในแต่ละปีโดยคํานึงถึงสถานะทางการเงิน กระแสเงินสด สภาพ

คลอ่ง แผนการลงทนุ และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัท ในรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

บริษัทมีกําไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ เป็นเจ้าของของบริษัทของงบการเงินรวม จํานวน 2,137.21 ล้านบาท และมีกําไรสะสมของงบ

เฉพาะกิจการท่ียงัไมไ่ด้จดัสรร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  จํานวน 627.21  ล้านบาท   
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อขออนมุตัิงดการจ่ายเงินปันผลเพ่ิมเติม 

เนื่องจากได้อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดําเนินงานประจําปี 2562 แทนการจ่ายเงินปันผลประจําปี 

สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2562 ไปแล้วเมื่อวนัที่ 20 พฤษภาคม 2563 ดงันัน้คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอท่ีประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณางดการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2562 เพ่ิมเติมอีก 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น เพ่ือรับทราบการจ่ายเงินปันผล

ระหวา่งกาล จํานวน 2 ครัง้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

• ครัง้ท่ี 1 จํานวน 0.0925 บาทตอ่หุ้น จ่ายไปแล้วเมื่อวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2562 

• ครัง้ท่ี 2 จํานวน 0.1600 บาทตอ่หุ้น จ่ายไปแล้วเมื่อวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2563 

ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลทัง้ 2 ครัง้ รวมเป็นอตัรา 0.2525 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 965.81 ล้าน

บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 46.31 ของกําไรสทุธิสําหรับปี หลงัหกัสํารองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย

การจ่ายปันผล และได้จดัสรรสํารองตามกฎหมายไปแล้ว จํานวน 51.62 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิของงบ

การเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปี 2562 โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผ่านมา ดงันี ้

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผลเปรียบเทียบ ระหว่างปี 2562 และ 2561 

รายการ  ปี 2562 (ปีที่เสนอ) ปี 2561 

1. บริษัทมีกําไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ เป็นเจ้าของของบริษัทของ 

งบการเงินรวม (ล้านบาท) 
2,137.21 2,251.90 

2. จํานวนหุ้น (ล้านหุ้น) 3,825.00 3,825.00 

3. เงินปันผลประจําปี (บาท/หุ้น) 0.2525 0.2115 

    - เงินปันผลระหวา่งกาล ครัง้ท่ี 1 (บาท/หุ้น) 0.0925 - 

    - เงินปันผลระหวา่งกาล ครัง้ท่ี 2 (บาท/หุ้น) 0.16 - 

    - เงินปันผลงวดสดุท้าย (บาท/หุ้น) - 0.2115 

4. รวมเงินปันผลจา่ยทัง้สิน้ (ล้านบาท) 965.81 808.99 

5. อตัราเงินปันผลจ่ายตอ่กําไรสทุธิ หลงัหกัสาํรองตามกฎหมาย (ร้อยละ) 46.31 36.57 

 

 

 

 



  

- 4 - 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการดาํรงตาํแหน่ง 

 ความเป็นมา 

  ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อท่ี 17  ระบไุว้ว่า ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครัง้ให้กรรมการออก

จากตําแหนง่จํานวนหนึง่ในสามของจํานวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็

ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสาม และกรรมการซึง่พ้นจากตําแหนง่ อาจได้รับเลอืกให้กลบัมาดํารงตําแหนง่ได้อีก  

ดงันัน้ กรรมการท่ีครบวาระการดํารงตําแหนง่ ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563 มีดงัตอ่ไปนี ้

1. นางสาวจรีพร จารุกรสกลุ   ประธานคณะกรรมการบริษัท 

2. นางพรรณี วรวฒุิจงสถิต         กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 

3. นายสรุเธียร จกัรธรานนท์        กรรมการบริษัท  
 

 บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท เพ่ือเชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิท่ีเหมาะสมเพ่ือ

คดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัท และเสนอวาระเป็นการลว่งหน้า รวมถึงสง่คําถามท่ีจะให้ตอบในท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 

2563 ตามหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทกําหนด ระหว่างวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2563 ซึ่งปรากฎว่าไม่ม ี

ผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับเลือกตัง้เป็นกรรมการ หรือวาระการประชุมเข้ามายงับริษัท รวมทัง้ส่งคําถาม

ลว่งหน้าเพ่ือให้ตอบในท่ีประชมุ 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ซึง่ไมร่วมกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระในการประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ได้พิจารณาความเหมาะสมท่ีจะเป็นประโยชน์สงูสดุแก่การดําเนินงานของบริษัท และพิจารณา

จากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของบุคคลท่ีเสนอเป็นกรรมการ โดยมีมติเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท

พิจารณารายช่ือกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่านดงักลา่ว ให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้กลบัเข้าดํารงตําแหน่ง

กรรมการตอ่อีกวาระหนึ่ง รวมทัง้เสนอให้พิจารณาเลือกตัง้นายสรุเธียร จกัรธรานนท์ เป็นกรรมการอิสระ (เดิมดํารงตําแหนง่เป็น

กรรมการ) เน่ืองจากเป็นบคุคท่ีมีคณุสมบตัิของกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯ กําหนด 

ทัง้นี ้กรรมการทัง้ 3 ทา่น ไมม่ีการดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแขง่ขนัทางธุรกิจกบับริษัท โดยประวตัิของกรรมการทัง้ 3 ท่าน ดงักลา่วปรากฏตาม

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 3 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

2563 ได้ร่วมกนัพิจารณาคณุสมบตัิรายช่ือบคุคลท่ีผ่านกระบวนการสรรหาและกลัน่กรอง ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาพิจารณา

ค่าตอบแทนเสนอ โดยพิจารณากลัน่กรองคณุสมบตัิเป็นรายบคุคลอย่างละเอียดรอบคอบ และระมดัระวงัแล้วว่าเป็นบคุคลท่ีมี

ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทํางานท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทัง้ได้พิจารณาแล้ววา่บคุคล

ท่ีเสนอช่ือให้เป็น กรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง จึงมีมติ

เห็นสมควรให้นําเสนอผู้ ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งทัง้ 3 ท่าน ดงัต่อไปนี ้กลบัเข้าดํารง

ตําแหนง่อีกหนึง่วาระ  
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1. นางสาวจรีพร จารุกรสกลุ   ประธานคณะกรรมการบริษัท 

2. นางพรรณี วรวฒุิจงสถิต         กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ  

3. นายสรุเธียร จกัรธรานนท์        กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2563 

 ความเป็นมา  

 ตามข้อบงัคบับริษัท ข้อท่ี 22 กําหนดกรรมการบริษัทมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของ

เงินรางวลั เบีย้ประชุม บําเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา โดยท่ี

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ได้มีมติกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 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 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง _ ประธาน 25,000 

  กรรมการ 15,000 
 

• โบนัส 

กําหนดค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินโบนสัคณะกรรมการบริษัท ในอตัราร้อยละ 0.2 ของรายได้รวมของ

งบการเงินรวมและส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า สําหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 

ธนัวาคม ของปี 2562 
 

• ค่าตอบแทนอื่นๆ 

-ไมม่ี- 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับการพิจารณาและกลัน่กรองจาก

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณานําเสนอต่อท่ีประชุม 

ผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 
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ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนได้พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2563 โดย

พิจารณาจากหน้าท่ีความรับผิดชอบ ความสาํเร็จในการปฏิบตัิงานท่ีเช่ือมโยงกบัผลประกอบการทัง้ระยะสัน้และระยะยาว และ

ปัจจยัแวดล้อมอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกบัอตัราคา่ตอบแทนของบริษัทอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นอตุสาหกรรมเดียวกนั

หรือใกล้เคียง โดยเสนอหลกัเกณฑ์และอตัราคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2563 ให้เทา่กบั ปี 2562 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น เพ่ือพิจารณาการกําหนดค่าตอบแทน

กรรมการประจําปี 2563 ในอัตราเท่ากับ ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทนเสนอ 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 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง _ ประธาน 25,000 

  กรรมการ 15,000 

 

• โบนัส 

กําหนดค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินโบนสัคณะกรรมการบริษัท ในอตัราร้อยละ 0.2 ของรายได้รวมของ

งบการเงินรวมและส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า สําหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 

ธนัวาคม ของปี 2563 

 
 

• ค่าตอบแทนอื่นๆ 

-ไมม่ี- 
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วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทน ประจาํปี 2563 

 ความเป็นมา 

 ตามข้อบงัคบับริษัท ข้อ 36 (6) กําหนดให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและ

กําหนดจํานวนเงินคา่สอบบญัชี 

 ท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ครัง้ท่ี 1/2563 เมื่อวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2563 ได้พิจารณาบคุคล

ท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2563 ของบริษัทและเห็นควรเสนอให้แตง่ตัง้ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบี

เอเอส จํากดั (“ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์”) ซึ่งเป็นสํานกังานสอบบญัชีท่ีมีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี มีค่าสอบบญัชีท่ีเหมาะสม 

รวมทัง้เป็นสาํนกังานสอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ยประจําปี 2562 โดยเสนอให้บคุคลดงัตอ่ไปนี ้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท

และบริษัทยอ่ยประจําปี 2563 

(1) นายชาญชยั ชยัประสทิธ์ิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3760  

(2) นายไพบลู ตนักลู   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4298 

(3) นายบญุเรือง เลศิวิเศษวิทย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 6552 

 โดยให้คนใดคนหนึง่เป็นผู้ ทําการสอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของกลุม่บริษัท และ

ในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถปฎิบตัิงานได้ ให้ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอ่ืน

ของ ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ทําหน้าท่ีแทนได้ โดยผู้สอบบญัชีแต่ละรายดงักลา่ว ไม่มีความสมัพนัธ์ หรือการมีสว่นได้เสีย หรือเป็น

ผู้ เก่ียวข้องกบับริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีสว่นเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแต่อยา่งใด ทัง้นีผู้้สอบบญัชีลําดบัท่ี 

(1) เคยได้รับการแตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ระหวา่ง ปี 2559 – 2562 รวม 4 ปี และผู้สอบบญัชีลาํดบัท่ี (2) และ (3) เคย

ได้รับการแต่งตัง้เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท ปี 2562 รวม 1 ปี โดยประวัติของผู้ สอบบัญชีทัง้ 3 ท่านดงักล่าวปรากฏตาม 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 4 

 ค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีสําหรับปี 2563 ท่ีเสนอให้แก่ผู้ สอบบัญชี สําหรับบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน      

1,841,400 บาท และบริษัทย่อย 1,058,170 บาท ทัง้นี ้ค่าสอบบญัชีดงักล่าวเป็นค่าตอบแทนในการสอบบญัชีทัง้งบการเงิน

รายปี และงบการเงินรายไตรมาส รวมถึงคา่ใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบตามสมควร 

 สําหรับปี 2562 บริษัทมีค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee) จํานวน 594,000  บาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนการ

วิเคราะห์ผลกระทบงบการเงินจากการเปลีย่นแปลงมาตรฐานบญัชีใหมท่ี่จะมีผลบงัคบัใช้ในปี 2563 ทัง้นี ้ในสว่นของคา่บริการ

อ่ืน (Non-audit fee) ในปี 2563 (ถ้ามี) จะพิจารณาจากประเภทและปริมาณงานท่ี ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ ให้บริการ โดยการบริการ

อ่ืนจะต้องไมก่ระทบความเป็นอิสระของการเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 

รายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบ ระหว่างปี 2562 และ 2563 

 ปี 2563 (ปีที่เสนอ) ปี 2562 

คา่สอบบญัชีบริษัท      1,841,400 บาท  1,800,000 บาท 

คา่สอบบญัชีบริษัทยอ่ย        1,058,170 บาท  1,010,000 บาท 

รวมค่าสอบบัญช ี       2,899,570 บาท  2,810,000 บาท 
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  นอกจากนี ้ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิตีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) 

(“บริษัท”) ครัง้ท่ี 3/2563 เมื่อวนัท่ี 27 มีนาคม 2563 มีมติอนมุตัิให้เลื่อนการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ของบริษัท 

ออกไปไม่มีกําหนด เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) สง่ผลให้วาระเพ่ือ

พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจําปี 2563 ต้องถกูเลือ่นออกไปด้วยนัน้ 

อย่างไรก็ดี สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“สํานกังาน ก.ล.ต.”) ได้ออก

ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 28/2563 ลงวนัท่ี 27 มีนาคม 2563 ผ่อนผนัในกรณีท่ีบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ไม่

สามารถจดัประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี เพ่ือแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีได้ เน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 ให้บริษัทสง่งบการเงิน

ไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 ซึง่ผา่นการสอบทานจากผู้สอบบญัชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. และได้รับการแตง่ตัง้จาก

บริษัทดงักลา่วต่อสํานกังาน ก.ล.ต. ได้ โดยบริษัทต้องเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายดงักลา่วในการประชมุ

คราวตอ่ไป 

ดงันัน้ ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 5/2563 เมื่อวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 จึงได้มีมติแตง่ตัง้ให้บริษัท 

ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั และผู้สอบบญัชีตามรายช่ือดงักลา่วข้างต้น เป็นผู้สอบบญัชีสําหรับสอบทานงบ

การเงินงวดไตรมาส ปี 2563 ของบริษัท และให้แจ้งท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบตอ่ไป                                                                                   

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมตัิแตง่ตัง้

ผู้สอบบญัชี และกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2563 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ 

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติวงเงนิเพิ่มเติมในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท 

  ความเป็นมา 

 ตามท่ีท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 เมื่อวนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 อนมุตัิให้บริษัทออกและเสนอ

ขายหุ้นกู้ ในวงเงิน 5,000 ล้านบาท และท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2561 อนมุตัิให้บริษัทออก

และเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงิน 8,000 ล้านบาท รวมวงเงินทัง้สิน้ 13,000 ล้านบาทนัน้ ทัง้นี ้บริษัทได้มีการออกเสนอขายหุ้นกู้  ใน

เดือนสงิหาคม ปี 2560 จํานวน 4,000 ล้านบาท เดือนมิถนุายน ปี 2561 จํานวน 5,000 ล้านบาท และเดือนกมุภาพนัธ์ ปี 2563 

จํานวน 3,000 ล้านบาท รวมทัง้สิน้ 12,000 ล้านบาท จึงมีวงเงินคงเหลอืในการออกหุ้นกู้ ใหมเ่พียง 1,000 ล้านบาท 

ทัง้นี ้บริษัทมีความประสงค์ท่ีจะบริหารจัดการต้นทุนของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ และมีความจําเป็นท่ี

จะต้องใช้เงินทนุในการพฒันาโครงการปัจจุบนัและโครงการใหม่ท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต บริษัทจึงมีแผนการจดัหาเงินทุนจาก

แหลง่ภายนอกเพ่ิมเติม โดยขอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 อนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพ่ิมเติม ของบริษัท 

ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้ 
 

ประเภท : หุ้นกู้ทกุประเภท ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือหรือไมร่ะบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทด้อยสทิธิหรือไมด้่อยสทิธิ 

ซึง่อาจมีหรือไมม่ีประกนั และอาจมีหรือไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

รวมถึงหุ้นกู้ ด้อยสทิธิท่ีมีลกัษณะคล้ายทนุ (Perpetual Debenture)  



  

- 9 - 

 

สกลุเงิน : เงินบาท หรือเงินเหรียญสหรัฐ และ/หรือเงินสกลุตา่งประเทศอ่ืนๆ 

จํานวนเงิน

รวมของหุ้นกู้

ทัง้หมด 

: ไม่เกิน 16,000 ล้านบาท หากเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ให้ใช้อตัราแลกเปลี่ยนในวนัท่ี

ออกหุ้นกู้  (issue date) ในแตล่ะคราว 

จํานวนเงินต้นของหุ้นกู้  (ตามมลูค่าท่ีตราไว้) ท่ีขออนมุตัิในครัง้นีไ้ม่เกิน 16,000 ล้าน

บาท (หรือจํานวนเทียบเท่าในสกุลเงินเงินอ่ืน โดยใช้อตัราแลกเปลี่ยนในแต่ละคราว) 

โดยเมื่อคํานวณรวมกบัหุ้นกู้ของบริษัท (ตามมลูคา่ท่ีตราไว้) ท่ียงัไม่ได้ไถ่ถอนทัง้หมด 

ณ ขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจํานวนรวมกันไม่เกิน 16,000 ล้านบาท (หรือจํานวน

เทียบเทา่ในสกลุเงินอ่ืน) ทัง้นี ้วงเงินของหุ้นกู่ท่ีไถ่ถอนแล้วหรือท่ีบริษัทได้ทําการซือ้คนื 

จะนํามานับเป็นวงเงินของหุ้ นกู้ ท่ีบริษัท สามารถทําการออกและเสนอขายได้  

(Revolving Principle Basis) 

ในกรณีการออกหุ้นกู้ เพ่ือการ Refinancing หุ้นกู้ เดิม (การออกหุ้นกู้ ใหม่เพ่ือชําระ 

และ/หรือทดแทนหุ้นกู้ เดิม) จํานวนเงินต้นของหุ้นกู้ เดิมซึ่งจะถกูไถ่ถอนในวนัเดียวกนั

กับวนัท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ ใหม่เพ่ือการ Refinancing หุ้นกู้ เดิมนัน้จะไม่นบัเป็น

สว่นหนึ่งของมลูคา่รวมของเงินต้นของหุ้นกู้ ท่ียงัมิได้ไถ่ถอนใน การคํานวณวงเงินของ

หุ้นกู้ ท่ีบริษัทสามารถทําการออกและเสนอขายได้ 

อตัราดอกเบีย้ : ขึน้อยูก่บัความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขาย 

อาย ุ : ไม่เกิน 15 ปี เว้นแต่กรณีการออกหุ้นกู้ ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (Perpetual 

Debentures) ซึ่งการกําหนดอายุและวันครบกําหนดไถ่ถอนจะต้องเป็นไปตาม

กฎระเบียบของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการ

กํากบัตลาดทนุ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือ 

หนว่ยงานราชการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง 

วิธีการจดัสรร : เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือผู้ลงทนุ

สถาบนั และ/หรือผู้ลงทนุรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทนุโดยเฉพาะเจาะจง โดยอาจแบง่

ขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่น และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และ

สามารถออกและเสนอขายแยกตา่งหากจากกนัก็ได้ การออกเสนอขายสามารถเสนอ

ขายให้กับผู้ ถือหุ้นเดิม ซึ่งตราสารนัน้ๆ กําลงัจะครบกําหนดชําระคืนหรือถกูไถ่ถอน

คืนก่อนกําหนด ทัง้นี ้โดยปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบั หรือประกาศท่ี

เก่ียวข้อง รวมถึงการขออนญุาตจากหนว่ยงานราชการใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

การชําระคืน

เงินต้น 

: ทยอยคืนเงินต้นหรือชําระงวดเดียวเมื่อครบกําหนด ตามข้อกําหนดและเง่ือนไขในหุ้น

กู้  

การไถ่ถอน

ก่อนครบ

กําหนดอาย ุ

: ผู้ ถือหุ้นกู้อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกําหนด และ/หรือ

บริษัทอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนครบ ทัง้นี ้การไถ่ถอนหุ้นกู้ ให้เป็นไป

ตามข้อตกลงและเง่ือนไขของหุ้นกู้ ท่ีจะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบตัิตามกฎหมาย 
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กฎเกณฑ์ ข้อบังคบัหรือประกาศท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงาน

ราชการใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

การขึน้

ทะเบียนตรา

สารหนี ้

: บริษัทอาจขึน้ทะเบียนหุ้นกู้  กับสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย และ/หรือศูนย์ซือ้ขาย

ตราสารหนีอ่ื้นใด 

เง่ือนไขพิเศษ : ในกรณีท่ีบริษัทได้ไถ่ถอนหรือชําระคืนหุ้นกู้ ท่ีได้ออกภายในวงเงินท่ีได้รับอนุมตัินี ้

บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพ่ิมเติมได้อีกตามจํานวนท่ีได้ไถ่ถอนหรือชําระคืน 

วตัถปุระสงค์ : 1. เพ่ือชําระคืนหนีเ้ดิม ซึง่จะเป็นการลดภาระต้นทนุทางการเงินของบริษัท 

2.  เพ่ือเป็นเงินทนุหมนุเวียนและพฒันาโครงการปัจจบุนัและโครงการใหม ่และรองรับ

การขยายธุรกิจของบริษัท 

และอนมุตัิให้คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจดงัตอ่ไปนี ้  

1) การกําหนดรายละเอียดและเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  เช่น การกําหนดช่ือลกัษณะการ

ขายหุ้นกู้ จํานวนหุ้นกู้ ท่ีจะออกและเสนอขายในแต่ละคราวประเภทของหุ้นกู้   ระยะเวลาไถ่ถอนการไถ่ก่อนอตัรา

ดอกเบีย้วิธีการชําระเงินต้นและดอกเบีย้วธีิการจดัสรรและรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น 

2) การแต่งตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงินและ/หรือผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์และ/หรือสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของ 

ผู้ออกหลกัทรัพย์และ/หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  

3) การเข้าเจรจาตกลงลงนามในเอกสารและสญัญาตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องและมีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ตามท่ีจําเป็น

และเก่ียวเน่ืองกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในครัง้นี ้รวมถึงการนําหุ้นกู้  ดงักล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์ 

จดทะเบียนกับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (The Thai Bond Market 

Association) หรือ ตลาดรองอ่ืนๆ 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนําเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิวงเงินเพ่ิมเติมในการออกและ

เสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทตามวตัถปุระสงค์ดงักลา่ว    

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24/1, ข้อที่ 25 และข้อที่ 32/1 

 ความเป็นมา  

ตามท่ีพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (“พรก.”) ได้มีผลบงัคบัใช้เมื่อ

วันท่ี 19 เมษายน 2563 โดยยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี 74/2557 เ ร่ือง การประชุมผ่านสื่อ

อิเลก็ทรอนิกส์ ลงวนัท่ี 27 มิถนุายน 2557 ซึง่มีการยกเลกิประเด็นหลกั 2 เร่ือง ดงันี ้
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1. ผู้ ร่วมประชมุอยา่งน้อยหนึง่ในสามขององค์ประชมุต้องอยูใ่นท่ีประชมุเดียวกนั 

2. ผู้ ร่วมประชมุต้องอยูใ่นราชอาณาจกัร 

จึงสง่ผลให้ผู้ ร่วมประชมุท่ีจะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตาม พรก. สามารถเข้าร่วมประชมุจากท่ี

ใดก็ได้ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยไม่จําเป็นต้องอยู่ในสถานท่ีประชุมแห่งเดียวกนัอีกต่อไป เพียงแค่ให้มีการเช่ือมตอ่ 

(Join) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ก็สามารถประชุมผ่านสื่อ

อิเลก็ทรอนิกส์ตาม พรก. ฉบบันีไ้ด้ 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนําเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมตัิแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท  

ข้อ 24/1 และ 25 รวมทัง้เพ่ิมข้อบงัคบัใหมข้่อ 32/1 เพ่ือให้เกิดความคลอ่งตวัในการประชุม และเพ่ือให้รองรับการจดัประชุม

คณะกรรมการและการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ โดยมรีายละเอียดการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัท ดงันี ้

ข้อบังคับของบริษัทฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับของบริษัทที่เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อ 24/1  ในกรณีเป็นการประชมุคณะกรรมการผา่นสือ่

อิเลก็ทรอนิกส์ จะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ดงันี ้

(1) กรรมการท่ีเข้าประชมุอยา่งน้อยหนึง่ในสามของ

องค์ประชมุต้องอยูใ่นท่ีประชมุแหง่เดยีวกนั และ

กรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุทัง้หมดจะต้องอยูใ่น

ประเทศไทยในขณะท่ีมีการประชมุ 

(2) กรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุจะต้องสามารถประชมุ

ปรึกษาหารือและแสดงความคดิเห็นระหวา่งกนัได้

ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ 

(3) ประธานท่ีประชมุจะต้องจดัให้กรรมการท่ีเข้าร่วม

ประชมุแสดงตนเพ่ือเข้าร่วมประชมุผา่นสือ่

อิเลก็ทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชมุ 

(4) ประธานท่ีประชมุจะต้องจดัให้มกีารบนัทกึเสยีง 

หรือทัง้เสยีงและภาพของกรรมการและผู้ เข้าร่วม

ประชมุทกุคนตลอดระยะเวลาท่ีมีการประชมุ 

(5) การประชมุจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษา

ความมัน่คงปลอดภยัของการประชมุผา่นสือ่

อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีหนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง

ประกาศกําหนด 

ข้อ 24/1   การประชมุคณะกรรมการจะจดัประชมุผา่น

สือ่อิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้องเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายกําหนด 
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ข้อบังคับของบริษัทฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับของบริษัทที่เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อ 25     ในการเรียกประชมุคณะกรรมการ ให้ประธาน

กรรมการหรือผู้ซึง่ได้รับมอบหมาย สง่หนงัสอื

นดัประชมุไปยงักรรมการไมน้่อยกวา่ (7) วนั

ก่อนวนัประชมุ เว้นแตใ่นกรณีจําเป็นรีบดว่น

เพ่ือรักษาสทิธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้ง

การนดัประชมุโดยวิธีอ่ืน และกําหนดวนั

ประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ ในกรณีท่ีเป็นการ

ประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ การสง่หนงัสอื

นดัประชมุจะสง่ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้ 

ในกรณีท่ีเป็นการประชมุผา่นสือ่

อิเลก็ทรอนิกส์ หนงัสอืประชมุจะต้องระบโุดย

ชดัแจ้งวา่การดําเนินการประชมุจะกระทําโดย

ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ และระบสุือ่

อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีกรรมการแตล่ะคนจะสามารถ

เข้าถงึเพ่ือการเข้าประชมุได้ 

ข้อ 25      ในการเรียกประชมุคณะกรรมการ ให้ประธาน

กรรมการหรือผู้ซึง่ได้รับมอบหมาย สง่หนงัสอื

นดัประชมุไปยงักรรมการไมน้่อยกวา่ (7) วนั

ก่อนวนัประชมุ เว้นแตใ่นกรณีจําเป็นรีบดว่น

เพ่ือรักษาสทิธิและประโยชน์ของบริษัท 

จะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอ่ืน และกําหนด

วนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้  

ข้อ 32/1                      -ไมม่ี- ข้อ 32/1   การประชมุผู้ ถือหุ้นจะจดัประชมุผา่นสือ่

อิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้องเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายกําหนด 

 

วาระที่ 10 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ในการนีบ้ริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ในวันศุกร์ที่  10 

กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่  92 

ถนนพระรามเก้า แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยมีรายละเอียดวาระการประชุมตามที่

นําเสนอ และกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ในวนัศกุร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563  ซึ่งเป็นวนัให้

สิทธิผู้ ถือหุ้น (Record Date สาํหรับ XM) 

อย่างไรก็ตาม การจัดประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) บริษัทมีความตระหนกัและห่วงใยต่อสขุภาพและความปลอดภยัของผู้ ถือหุ้นท่ีร่วมประชุม รวมถึงผู้ ท่ีมีส่วน

ร่วมในการจดัประชุมทกุท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงขอความร่วมมือให้ท่านผู้ ถือหุ้นและผู้ เข้าร่วมประชุมทกุท่านปฏิบตัิตามมาตรการ

และแนวทางปฏิบัติตนสําหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 9 อยา่งเคร่งครัด  

เพ่ือความสะดวกและปลอดภยัของท่านผู้ ถือหุ้น บริษัทขอแนะนําให้มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ ดงัมีรายช่ือ

และรายละเอียด ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 7 เป็นตวัแทนในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้นี ้ โดย
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เลือกใช้มอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ ลงทุน

ตา่งประเทศ และแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 7 

ทัง้นี ้บริษัทขอความร่วมมือจากท่าน โปรดสง่หนงัสือมอบฉันทะมายงับริษัทก่อนวนัประชุมอย่างน้อย 7 วนั 

(ภายในวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2563) เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลกัฐานเป็นการลว่งหน้า โดยจ่าหน้าซองถึง 

สาํนกัเลขานกุารบริษัท  

บริษัท ดบับลวิเอชเอ ยทิูลติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

เลขท่ี 9/241-242 อาคารยเูอ็มทาวเวอร์ ชัน้ 24 ถนนรามคาํแหง  

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

โทรศพัท์  : (66) 2-719-9559 โทรสาร : (66) 2-717-2128 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

(นางสาวจรีพร จารุกรสกลุ) 

ประธานคณะกรรมการบริษัท 

บริษัท ดบับลวิเอชเอ ยทิูลติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน)  


