
หนัังสืือเชิิญประชุิมสืามัญผู้้�ถืือหุ�นั ประจำำาปี 2565

วัันศุุกร์์ท่ี่� 22 เมษายน 2565 เวัลา 14.00 น.
ในร์ูปแบบการ์ปร์ะชุุมผ่่านส่ื่�ออิเล็กที่ร์อนิกสื่์ (E-Meeting)

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิต้ี้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิต้ี้�ส์์ แอนด์ั พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน) ขอความร่ิวมมือผูู้�ถืือห้�นหรืิอผูู้�ริับมอบฉัันทะ  
กัริณ้าศึึกัษัาริายูลิะเอยู้ดัวิธีก้ัาริลิงทะเบยู้น ส์ำาหริบัปริะชม้ในรูิปแบบ E-Meeting แลิะจัำดัเตี้รีิยูมเอกัส์าริยืูนยูนัตี้วัตี้น 
ตี้ลิอดัจำนศึึกัษัาวิธีก้ัาริออกัเส์ยู้งลิงคะแนนแลิะขั�นตี้อนกัาริเข�าร่ิวมปริะชม้ หรืิอพจิำาริณามอบฉันัทะให�กัริริมกัาริอิส์ริะ

ของบริิษััทเข�าปริะช้มแลิะออกัเส์้ยูงลิงคะแนนแทน

สื่อบถามร์ายละเอ่ยดเพิ่่�มเติิมหร์ือพิ่บปัญหาการ์ใชุ้งานร์ะบบการ์ปร์ะชุุมผ่่านสื่่�ออิเล็กที่ร์อนิกสื่์ (E-Meeting) ติิดติ่อ Call center 
ได้ที่่�: โที่ร์ศุัพิ่ที่์ 02-931-9135 ร์ะหวั่างวัันที่่� 12 - 22 เมษายน 2565 เวัลา 8.30 น. - 17.30 น. หร์ือจนกวั่าการ์ปร์ะชุุมเสื่ร์็จสื่ิ�น (เวั้นวัันหยุดร์าชุการ์)
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วนัท่ี 18 มีนาคม 2565 

เร่ือง  เชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี/รายงานประจาํปี 2564 (แบบ  56-1 One Report) ในรูปแบบ 

รหสัคิวอาร ์(QR Code)  

 2. ขอ้มลูของผูท่ี้ไดร้บัการเสนอชื่อเพ่ือเลือกตัง้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ (เอกสารประกอบวาระท่ี 4)  

 3. ขอ้มลูของผูท่ี้ไดร้บัการเสนอชื่อเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการเขา้ใหม่ (เอกสารประกอบวาระท่ี 5) 

 4. ขอ้มลูของผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บัการเสนอชื่อ ประจาํปี 2565 (เอกสารประกอบวาระท่ี 7) 

 5. ขอ้บงัคบัของบรษิัท ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 

6. คาํแนะนาํ เร่ือง เอกสารหลกัฐานท่ีจาํเป็น เพ่ือการลงทะเบียน การมอบฉนัทะ การออกเสียงลงคะแนน 

และการนบัคะแนนเสียง สาํหรบัการประชมุผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

7. วธีิปฏิบตัิในการเขา้รว่มประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์Inventech Connect 

8. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. 

9. ขอ้มลูของกรรมการอิสระท่ีไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 

 

ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกัด (มหาชน) ไดม้ีมติให้

กาํหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ในวันศุกรท์ี่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุม

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ตามพระราชกาํหนดว่าดว้ยการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมาย

และกฎระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระพรอ้มดว้ยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที ่1 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท และคําอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจัดการ 

(MD&A) ประจาํปี 2564 

ความเป็นมา 

บริษัทไดส้รุปผลการดาํเนินงานท่ีผ่านมาในรอบปี รวมทั้งคาํอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจัดการ: 

Management Discussion and Analysis (MD&A) เพ่ืออธิบายถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้กับฐานะการเงินและผลการ

ดาํเนินงานของบริษัท ตามท่ีปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี/รายงานประจาํปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควรนาํเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือรบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิัท และ

คาํอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ (MD&A) ประจาํปี 2564 
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วาระที ่2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสําหรับรอบปีบัญชี

สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 

ความเป็นมา 

บริษัทไดจ้ัดทาํงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสาํหรับรอบปีบัญชี สิน้สุด  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งไดผ่้านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแลว้ ตามท่ีปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มลู

ประจาํปี/รายงานประจาํปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควรนาํเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและ

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสาํหรบัรอบปีบญัชี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งไดผ่้านการตรวจสอบโดยผู้สอบ

บญัชีรบัอนญุาต และไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ โดยสรุปสาระสาํคญัไดด้งันี ้

งบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุน               (หน่วย:ลา้นบาท) 

รายการ  บริษัทและบริษัทย่อย บริษัท 

สินทรพัยร์วม  25,838.8  22,502.2 

หนีสิ้นรวม  13,454.9  13,128.8  

ส่วนของเจา้ของรวม  12,383.9  9,373.4  

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 2,180.8 1,596.3 

กาํไรสทุธิส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของ

ของบรษิทัใหญ่ 
735.5      1,282.6 

กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.19 0.34 

 

วาระที ่3  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิกาํไร และการจ่ายปันผล สาํหรับผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2564 

ความเป็นมา 

เพ่ือพิจารณาจัดสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นเงินทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของกาํไรสทุธิ

ประจาํปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกยอดมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสาํรองนีจ้ะมีจาํนวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจด

ทะเบียนตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 

  รวมทัง้ บรษิัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไมต่ ํ่ากวา่รอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธิตามงบการเงินรวมของ

บริษัท หลังหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และหลังหักสาํรองตามกฎหมายในแต่ละปีโดยคาํนึงถึงสถานะทางการเงิน กระแสเงินสด 

สภาพคล่อง แผนการลงทนุ และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการบรหิารงานของบรษิัท  

โดยในรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีกาํไรสทุธิของงบการเงินรวม จาํนวน 735.51 

ลา้นบาท และมีกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรของงบการเงินเฉพาะกิจการประจาํปี จาํนวน 1,463.19 ลา้นบาท 
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ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมัติการจัดสรรสาํรองตาม

กฎหมายจาํนวน 64.13 ลา้นบาท หรือ คิดเป็นรอ้ยละ 5 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรบัปี 2564 และการ

จ่ายเงินปันผลประจาํปี 2564 ใหก้บัผูถื้อหุน้ จากกาํไรสทุธิและกาํไรสะสมในอตัรา 0.2525 บาทต่อหุน้ เป็นจาํนวนเงิน 965.81 

ลา้นบาท หรือคิดอตัรารอ้ยละ 143.85 ของกาํไรสทุธิสาํหรบัปีหลงัหกัสาํรองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตาม

นโยบายการจ่ายปันผล โดยบริษัทไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ในอัตรา 0.0925 บาทต่อหุน้ เป็นจาํนวนเงิน 353.81 

ลา้นบาท เมื่อวันท่ี 8 ธันวาคม 2564 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยในอัตรา 0.1600 บาทต่อหุน้ เป็นจาํนวนเงิน 612.00 

ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผ่านมา ดงันี ้

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผลเปรียบเทยีบ ระหว่างปี 2564 และ 2563 

รายการ ปี 2564 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2563  

  1. กาํไรสทุธิของงบการเงินรวม (ลา้นบาท) 735.51 812.73 

  2. จาํนวนหุน้ (ลา้นหุน้) 3,825.00 3,825.00 

  3. เงินปันผลประจาํปี (บาท/หุน้) 0.2525 0.2525 

    - เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุน้) 0.0925 0.0925 

    - เงินปันผลงวดสดุทา้ย (บาท/หุน้) 0.1600 0.1600 

  4. รวมเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ลา้นบาท) 965.81 965.81 

  5. อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกบักาํไรสทุธิหลงัหกั   

 สาํรองตามกฎหมาย (รอ้ยละ) 
143.85 132.10 

ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหจ้่ายแก่ผูถื้อหุน้เฉพาะผูม้ีสิทธิไดร้บัเงินปันผลตามขอ้บงัคบัของบรษิัท ตามท่ี

ปรากฏรายชื่อ ณ วนักาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2565 (จะขึน้เคร่ืองหมาย 

XD หรือวนัท่ีไม่มีสิทธิรบัเงินปันผลในวนัท่ี 29 เมษายน 2565) โดยมีกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2565 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบวาระการดาํรงตาํแหน่ง 

 ความเป็นมา 

  ตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ท่ี 17  ระบุไวว้่า ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีทุกครัง้ใหก้รรมการออก

จากตาํแหน่งจาํนวนหน่ึงในสามของจาํนวนกรรมการในขณะนัน้ ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็

ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สดุกบัส่วนหน่ึงในสาม และกรรมการซึ่งพน้จากตาํแหน่ง อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัมาดาํรงตาํแหน่งไดอี้ก  

โดยในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565 มีกรรมการท่ีครบวาระการดาํรงตาํแหน่ง จาํนวน 4 ท่าน 

ดงัตอ่ไปนี ้
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1. นางสาวจรีพร จารุกรสกลุ ประธานคณะกรรมการบรษิัท 

2. นายเอกชยั ติวตุานนท ์   กรรมการอิสระ 

3. นายสรุเธียร จกัรธรานนท ์ กรรมการอิสระ  

4. นายวิวฒัน ์จิรฐัติกาลสกลุ กรรมการ 

ทั้งนี ้นายสุรเธียร จักรธรานนท ์กรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระประจาํปี 2565 ไดแ้จง้

ความประสงคข์อออกจากตาํแหน่งเมื่อครบวาระในปี 2565 เน่ืองดว้ยปัญหาดา้นสขุภาพ โดยจะทาํหนา้ท่ีกรรมการบรษิัทจนถึง

วนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
  

 ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระใน

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ไดพิ้จารณาความเหมาะสมท่ีจะเป็นประโยชนส์งูสดุแก่การดาํเนินงานของบริษัท และ

พิจารณาจากความรู ้ความสามารถ และประสบการณข์องบุคคลท่ีเสนอเป็นกรรมการ โดยมีมติเสนอใหท่ี้ประชมุคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณารายชื่อกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 3 ท่าน ดงัต่อไปนี ้ใหเ้ขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้กลับเขา้

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง  

1. นางสาวจรีพร จารุกรสกลุ ประธานคณะกรรมการบรษิัท 

2. นายเอกชยั ติวตุานนท ์   กรรมการอิสระ 

3. นายวิวฒัน ์จิรฐัติกาลสกลุ กรรมการ 

ทั้งนี ้ บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท เพ่ือเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติท่ี

เหมาะสมเพ่ือคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท และเสนอวาระเป็นการล่วงหนา้ สาํหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565 

ตามหลกัเกณฑท่ี์บริษัทกาํหนดภายในวนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอ

รายชื่อบคุคลเพ่ือเขา้รบัเลือกตัง้เป็นกรรมการ หรือวาระการประชมุเขา้มายงับรษิัท  

นอกจากนี ้ตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 86 กาํหนดไวว้่า หา้มมิให ้กรรมการ

ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบรษิัท หรือเขา้เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญั หรือ

เป็นหุน้ส่วนไม่จาํกัดความรบัผิดชอบในหา้งหุน้ส่วนจาํกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจการ

อนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทไม่ว่าจะทาํเพ่ือประโยชนต์น หรือประโยชนผ์ูอ่ื้น เวน้แต่จะได้

แจง้ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตัง้ 

โดยนายเอกชยั ติวุตานนท ์ไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอิสระของบริษัท สแกน อินเตอร ์จาํกัด (มหาชน)  

(“SCN”) ซึ่งมีผลตัง้แต่วนัท่ี 16 มิถุนายน 2563 ซึ่งในเวลานั้น นายเอกชยั ติวุตานนท ์เป็นกรรมการของบริษัทอยู่ก่อนแลว้ โดย 

SCN ประกอบธุรกิจประเภทพลงังาน โดยเฉพาะธุรกิจเก่ียวเน่ืองกบัก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจร ไดแ้ก่ สถานีบรกิารก๊าซธรรมชาติ

หลกัโดยเอกชน ธุรกิจขนส่งก๊าซ NGV ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาํหรบัยานยนต ์ธุรกิจออกแบบ รบัเหมา ติดตัง้และซ่อม

บาํรุงอปุกรณก๊์าซ NGV ธุรกจิติดตัง้ระบบก๊าซในรถยนต ์ธุรกจิจาํหน่ายรถยนต ์และธุรกิจอ่ืน และมีบรษิัทย่อยรวม 13 บรษิัท ซึ่งม ี

บริษัท สแกน แอดวานซ ์เพาเวอร ์จาํกัด ประกอบธุรกิจขายไฟฟ้าภาคเอกชน จากพลังงานแสงอาทิตย ์เพ่ือสนับสนุนนโยบาย

พลงังานทดแทนของภาครฐั โดยท่ีลกัษณะการประกอบธุรกจิของบริษัทย่อยดงักล่าวอาจมีสภาพอย่างเดียวกันหรืออาจเป็นการ

แข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษิัท ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตี ้แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) หรือบรษิัทย่อยได ้ 
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ทั้งนี ้นางสาวจรีพร จารุกรสกุล และนายวิวัฒน ์จิรฐัติกาลสกุล ไม่มีการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ หรือ

ผูบ้รหิารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รือมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกบับรษิัท โดยขอ้มลูของ

ผูท่ี้ไดร้บัการเสนอชื่อเพ่ือเลือกตัง้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการจาํนวน ทัง้ 3 ท่าน ดงักล่าวปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

2565 ไดร้่วมกันพิจารณาคณุสมบตัิรายชื่อบุคคลท่ีผ่านกระบวนการสรรหาและกลั่นกรอง ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาพิจารณา

ค่าตอบแทนเสนอ โดยคณะกรรมการบรษิัทไดพิ้จารณากลั่นกรองคณุสมบตัิเป็นรายบคุคลอย่างละเอียดรอบคอบ และระมดัระวงั

แลว้ว่าเป็นบุคคลท่ีมีความรู ้ความสามารถ ประสบการณก์ารทาํงานท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท และเป็นผูม้ี

คณุสมบตัิเหมาะสมครบถว้นตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและขอ้บงัคบัของบรษิัท รวมทัง้ไดพิ้จารณาแลว้ว่าบคุคลท่ีเสนอชื่อใหเ้ป็น 

กรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑท่ี์เก่ียวข้อง จึงมีมติเห็นสมควรใหน้าํเสนอ 

ผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณารบัทราบการเป็นกรรมการของบรษิัทอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมสีภาพอย่างเดียวกนักบับรษิัทของนายเอกชยั  

ติวตุานนท ์และพิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้กรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งทัง้ 3 ท่าน ดงัต่อไปนี ้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกหน่ึงวาระ  

1. นางสาวจรีพร จารุกรสกลุ ประธานคณะกรรมการบรษิัท 

2. นายเอกชยั ติวตุานนท ์   กรรมการอิสระ 

3. นายวิวฒัน ์จิรฐัติกาลสกลุ กรรมการ 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 

 ความเป็นมา 

เน่ืองจากการขยายธุรกิจของบรษิัทมแีนวโนม้การเติบโตขึน้อีก เพ่ือเป็นการเพ่ิมศกัยภาพในการทาํงาน และ

เพ่ิมความคิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะท่ีหลากหลายจากกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอใหม้ีจาํนวนคณะกรรมการบริษัทท่ีมีความรู ้

ความสามารถและความเขา้ใจในธุรกิจของบรษิัท เพ่ิมขึน้อีก 1 ท่าน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการเขา้ใหม่ของ

บริษัทตามหลกัเกณฑก์ารสรรหาและคดัเลือกตามกฎหมาย และขอ้กาํหนดที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งตอ้งเป็นผูท้รงคณุวุฒิ มีความรู ้

ความสามารถ ความชาํนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix)  อนัจะเป็นประโยชนต์่อการดาํเนินงานของบริษัท จึงมี

มติเสนอรายชื่อบคุคล คือ นายปจงวิช พงษ์ศิวาภยั  เพ่ือใหค้ณะกรรมการบรษิทัพิจารณา และนาํเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิ

แต่งตัง้เป็นกรรมการเขา้ใหม่ของบรษิัท  

ทัง้นี ้นายปจงวิช พงษ์ศิวาภยั ไม่มีการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทาํให้

เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท โดยขอ้มูลของผูท่ี้ไดร้บัการเสนอชื่อเพ่ือ

แต่งตัง้เป็นกรรมการเขา้ใหม่ดงักล่าวปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 

 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติผู้ท่ีได้รับเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ท่ีผ่าน

กระบวนการสรรหาและกลั่นกรอง ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณา



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน) 07 
 

กลั่นกรองคณุสมบตัิอย่างละเอียดรอบคอบ และระมดัระวงัแลว้ว่าเป็นบคุคลท่ีมีความรู ้ความสามารถ ประสบการณก์ารทาํงาน

ท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบรษิัท และเป็นผูม้ีคณุสมบตัิเหมาะสมครบถว้นตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและขอ้บงัคบัของ

บรษิัท จึงมีมติเห็นสมควรใหน้าํเสนอผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ นายปจงวิช พงษ์ศิวาภยั เป็นกรรมการของบรษิทั 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2565 

 ความเป็นมา  

 ตามขอ้บงัคบับรษิัท ขอ้ท่ี 22 กาํหนดกรรมการบรษิัทมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบรษิัทในรูปของ

เงินรางวลั เบีย้ประชุม บาํเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนต์อบแทนในลักษณะอ่ืน ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณา โดยท่ี

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ไดม้ีมติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดงันี ้

1. ค่าตอบแทนรายปี 

ตาํแหน่ง ปี 2564 

(บาท / ปี) 

ประธานคณะกรรมการบรษิัท 200,000 

กรรมการ 150,000 

 

2. ค่าเบีย้ประชมุคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชดุย่อย 

 
ปี 2564 

(บาท / คร้ัง) 

คณะกรรมการบรษิัท ประธาน 30,000 

 กรรมการ 25,000 

คณะกรรมการบรหิาร ประธาน 25,000 

 กรรมการ 15,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 25,000 

 กรรมการ 15,000 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประธาน 25,000 

และการพฒันาอย่างยั่งยืน กรรมการ 15,000 

คณะกรรมการสรรหา ประธาน 25,000 

และพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ 15,000 

คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง ประธาน 25,000 

 กรรมการ 15,000 
 

3. โบนสั 

ในอตัรารอ้ยละ 0.2 ของรายไดร้วมของงบการเงินรวมและส่วนแบ่งกาํไรจากบรษิัทรว่มและกิจการรว่มคา้ 

สาํหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม ของปี 2564 
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4. ค่าตอบแทนอ่ืนๆ 

-ไม่ม-ี 

โดยค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจะไดร้บัการพิจารณาและกลั่นกรอง

จากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก่อนนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณานาํเสนอต่อท่ีประชุม 

ผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิต่อไป 

ทัง้นี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพิ้จารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 

2565 โดยพิจารณาจากหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ ความสาํเร็จในการปฏิบัติงานท่ีเชื่อมโยงกับผลประกอบการทั้งระยะสัน้และ

ระยะยาว และปัจจัยแวดลอ้มอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอ่ืนๆ ท่ีอยู่ใน

อตุสาหกรรมเดียวกนัหรือใกลเ้คียง โดยเสนอหลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2565 ใหเ้ท่ากบั ปี 2564 

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 

  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาการกําหนดค่าตอบแทน

กรรมการประจาํปี 2565 ในอัตราเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2564 ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนเสนอ ดงันี ้

1. ค่าตอบแทนรายปี 

ตาํแหน่ง ปี 2565 

(บาท / ปี) 

ประธานคณะกรรมการบรษิัท 200,000 

กรรมการ 150,000 
 

2. ค่าเบีย้ประชมุประชมุคณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการชดุย่อย 

 
ปี 2565 

 (บาท / คร้ัง) 

คณะกรรมการบรษิัท ประธาน 30,000 

 กรรมการ 25,000 

คณะกรรมการบรหิาร ประธาน 25,000 

 กรรมการ 15,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 25,000 

 กรรมการ 15,000 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประธาน 25,000 

และการพฒันาอย่างยั่งยืน กรรมการ 15,000 

คณะกรรมการสรรหา ประธาน 25,000 

และพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ 15,000 

คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง ประธาน 25,000 

 กรรมการ 15,000 
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3. โบนสั 

ในอตัรารอ้ยละ 0.2 ของรายไดร้วมของงบการเงินรวมและการรบัรูส่้วนไดเ้สียจากเงินลงทนุในบรษิทั

รว่มและการรว่มคา้ ตามงบการเงินรวม สาํหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม ของปี 2565 
 

4. ค่าตอบแทนอ่ืนๆ 

-ไม่ม-ี 

วาระที ่7  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทน ประจาํปี 2565 

 ความเป็นมา 

 ตามขอ้บงัคบับรษิัท ขอ้ 36 (6) กาํหนดใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและ

กาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี 

ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ในปี 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพิ้จารณาคดัเลือก บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้สค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จาํกัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า มีความเหมาะสม เน่ืองจากผลการปฎิบตัิงานมีมาตรฐานการทาํงานท่ีดี มีความ

เชี่ยวชาญในการสอบบญัชี รวมถึงค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีท่ีมีความเหมาะสม 

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ 

บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้สค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จาํกัด เป็นสาํนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ตามข้อเสนอของ

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายชื่อผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนคา่สอบบญัช ีประจาํปี 2565 ดงันี ้

1. แต่งตัง้บคุคลดงัต่อไปนี ้เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทและบรษิัทย่อยประจาํปี 2565 

(1) นายบญุเรือง เลิศวิเศษวิทย ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 6552 

(2) นายไพบลู ตนักลู  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 4298 

(3) นายกรรณ ตณัฑวิรตัน ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 10456 

โดยใหค้นใดคนหน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฎิบตัิงานไดใ้ห ้บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้สค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส 

จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอ่ืนของ บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้สค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั ทาํหนา้ท่ีแทนได ้ 

 ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีแต่ละรายดงักล่าว ไม่มีความสมัพนัธ ์หรือการมีส่วนไดเ้สีย หรือเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกับบริษัท / 

บริษัทย่อย / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี ้ผูส้อบบญัชีลาํดบัท่ี (1) 

เคยไดร้บัการแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท ปี 2561 - 2564 รวม 4 ปี ผูส้อบบญัชีลาํดบัท่ี (2) เคยไดร้บัการแต่งตัง้เป็นผูส้อบ

บัญชีของบริษัท ปี 2562 - 2564 รวม 3 ปี และผูส้อบบัญชีลาํดับท่ี (3) ไม่เคยไดร้บัการแต่งตัง้เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท โดย

ขอ้มลูของผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บัการเสนอชื่อ ประจาํปี 2565 ทัง้ 3 ท่านดงักล่าวปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 

2. อนมุตัคิ่าตอบแทนค่าสอบบญัชีของบรษิัทเป็นจาํนวนเงิน 1,674,000 บาท และบรษิัทย่อยเป็นจาํนวน

เงิน 778,000 บาท รวมทัง้ค่าใชจ้่ายอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบตามสมควร  
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ทัง้นี ้สาํหรบัปี 2564 บริษัทไม่มีค่าบริการอ่ืนๆ (Non-audit fee) และในส่วนของค่าบริการอ่ืน (Non-audit 

fee) ในปี 2565 (ถ้ามี) จะพิจารณาจากประเภทและปริมาณงานท่ี บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮ้าส์คูเปอรส์ เอบีเอเอส จาํกัด 

ใหบ้รกิาร โดยการบรกิารอ่ืนจะตอ้งไม่กระทบความเป็นอิสระของการเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท 

 รายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทยีบ ระหว่างปี 2565 และ 2564 

หน่วย: บาท 

ค่าตรวจสอบและค่าสอบทานงบการเงนิ ปี 2565 ปี 2564 เปลี่ยนแปลง 

ค่าสอบบญัชีบรษิัท 1,674,000 1,674,000 0  

ค่าสอบบญัชีบรษิัทย่อย 778,000 778,000 0  

ค่าบรกิารอ่ืนๆ (Non-Audit Fee) -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 

        รวม 2,452,000 2,452,000 0  
 

วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติวงเงนิเพิ่มเติมในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท 

 ความเป็นมา  

อา้งถึงมติท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 เมื่อวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 ไดม้ีมติอนุมัติวงเงินของ 

หุ้นกู้ ไม่เกิน 16,000 ล้านบาท โดยปัจจุบันบริษัทมีหุ้นกู้ท่ียังไม่ไดไ้ถ่ถอน ณ วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2565 จํานวน 10,110  

ลา้นบาท และเมื่อรวมการออกเสนอขายหุน้กูท่ี้จะดาํเนินการในไตรมาสท่ี 2 และไตรมาสท่ี 3 ปี 2565 จาํนวนไม่เกิน 3,000 

ลา้นบาท บรษิัทจะมีวงเงินคงเหลือในการออกหุน้กูใ้หม่เพียง 2,890 ลา้นบาท  

ดังนัน้ เพ่ือใหส้ามารถบริหารจัดการตน้ทุนของบริษัทไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือใหม้ีแหล่งเงินทุน

เพียงพอสาํหรบัการพฒันาโครงการปัจจบุนัและโครงการใหม่ท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต จึงเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณา 

และนาํเสนอท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565 เพ่ือพิจารณาอนุมัติวงเงินเพ่ิมเติมในการออกและเสนอขายหุน้กูข้อง

บรษิัท ดงันี ้ 

1. อนมุตัิการออกและเสนอขายหุน้กูเ้พ่ิมเติม จาก 16,000 ลา้นบาท เป็น 20,000 ลา้นบาท (ขอ้กาํหนด

และเงื่อนไขอ่ืนๆ ไม่เปล่ียนแปลง)  โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ประเภท : หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทดอ้ยสิทธิ

หรือไม่ดอ้ยสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีประกนั และอาจมีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

รวมถึงหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทนุ (Perpetual Debenture)  

สกลุเงิน : เงินบาท หรือเงินเหรียญสหรฐั และ/หรือเงินสกลุต่างประเทศอ่ืนๆ 

จาํนวนเงินรวม

ของหุน้กู้

ทัง้หมด 

: ไม่ เกิน 20,000 ล้านบาท หากเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ให้ใช้อัตรา

แลกเปล่ียนในวนัท่ีออกหุน้กู ้(issue date) ในแต่ละคราว 
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จํานวนเงินตน้ของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าท่ีตราไว้) ท่ีขออนุมัติในครั้งนี ้ไม่เกิน 

20,000  ล้านบาท (หรือจํานวนเทียบเท่าในสกุลเงินเงินอ่ืน โดยใช้อัตรา

แลกเปล่ียนในแต่ละคราว) โดยเมื่อคาํนวณรวมกับหุ้นกูข้องบริษัท (ตาม

มลูค่าท่ีตราไว)้ ท่ียงัไม่ไดไ้ถ่ถอนทัง้หมด ณ ขณะใดขณะหน่ึงตอ้งมีจาํนวน

รวมกันไม่เกิน 20,000 ลา้นบาท (หรือจาํนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอ่ืน) ทัง้นี ้

วงเงินของหุน้กูท่ี้ไถ่ถอนแลว้หรือท่ีบริษัทไดท้าํการซือ้คืน จะนาํมานับเป็น

วงเงินของหุ้นกู้ท่ีบริษัท สามารถทาํการออกและเสนอขายได ้(Revolving 

Principle Basis) 

ในกรณีการออกหุน้กูเ้พ่ือการ Refinancing หุน้กูเ้ดิม (การออกหุน้กูใ้หม่เพ่ือ

ชาํระ และ/หรือทดแทนหุน้กูเ้ดิม) จาํนวนเงินตน้ของหุน้กูเ้ดิมซึ่งจะถกูไถ่ถอน

ในวนัเดียวกันกบัวนัท่ีออกและเสนอขายหุน้กูใ้หม่เพ่ือการ Refinancing หุน้

กูเ้ดิมนัน้จะไม่นบัเป็นส่วนหน่ึงของมลูค่ารวมของเงินตน้ของหุน้กูท่ี้ยงัมิไดไ้ถ่

ถอนใน การคาํนวณวงเงินของหุน้กูท่ี้บริษัทสามารถทาํการออกและเสนอ

ขายได ้

อตัราดอกเบีย้ : ขึน้อยู่กบัความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขาย 

อาย ุ : ไม่เกิน 15 ปี เว้นแต่กรณีการออกหุ้นกู้ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท 

(Perpetual Debentures) ซึ่งการกําหนดอายุและวันครบกําหนดไถ่ถอน

จะตอ้งเป็นไปตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลักทรพัย ์คณะกรรมการกาํกับตลาดทุน สาํนักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือ หน่วยงานราชการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง 

วิธีการจดัสรร : เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้

ลงทนุสถาบนั และ/หรือผูล้งทนุรายใหญ่ และ/หรือผูล้งทนุโดยเฉพาะเจาะจง 

โดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่น และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน 

(Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหากจากกันก็ได ้การ

ออกเสนอขายสามารถเสนอขายใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม ซึ่งตราสารนัน้ๆ กาํลงัจะ

ครบกาํหนดชาํระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืนก่อนกาํหนด ทั้งนี ้โดยปฏิบัติตาม

กฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั หรือประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถงึการขออนญุาต

จากหน่วยงานราชการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

การชาํระคืน 

เงินตน้ 

: ทยอยคืนเงินตน้หรือชาํระงวดเดียวเมื่อครบกาํหนด ตามขอ้กาํหนดและเงื่อนไข

ในหุน้กู ้
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การไถ่ถอน

ก่อนครบ

กาํหนดอาย ุ

: ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุน้กู้ก่อนครบกาํหนด 

และ/หรือบรษิัทอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุน้กูก้่อนครบ ทัง้นี ้การไถ่ถอน

หุน้กูใ้หเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงและเงื่อนไขของหุน้กูท่ี้จะออกในแต่ละคราว โดย

ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบัหรือประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการ

ขออนญุาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

การขึน้

ทะเบียนตรา

สารหนี ้

: บรษิัทอาจขึน้ทะเบียนหุน้กู ้กบัสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย และ/หรือศนูยซ์ือ้

ขายตราสารหนีอ่ื้นใด 

เงื่อนไขพิเศษ : ในกรณีท่ีบริษัทไดไ้ถ่ถอนหรือชาํระคืนหุ้นกูท่ี้ไดอ้อกภายในวงเงินท่ีไดร้บั

อนุมัตินี ้บริษัทสามารถออกหุน้กูท้ดแทนเพ่ิมเติมไดอี้กตามจาํนวนท่ีไดไ้ถ่

ถอนหรือชาํระคืน 

วตัถปุระสงค ์ : 1. เพ่ือชาํระคืนหนีเ้ดิม  

2. เพ่ือเป็นเงินทุนหมนุเวียนและพฒันาโครงการปัจจุบนัและโครงการใหม่ 

และรองรบัการขยายธุรกิจของบรษิัท 

 

2. อนมุตัิใหค้ณะกรรมการบรษิัทมีอาํนาจ ดงัต่อไปนี ้  

2.1) การกาํหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกับการออกและเสนอขายหุน้กู ้ เช่น การ

กาํหนดชื่อลกัษณะการขายหุน้กูจ้าํนวนหุน้กูท่ี้จะออกและเสนอขายในแต่ละคราวประเภทของ

หุ้นกู ้ ระยะเวลาไถ่ถอนการไถ่ก่อนอัตราดอกเบีย้วิธีการชาํระเงินตน้และดอกเบีย้วิธีการ

จดัสรรและรายละเอียดการเสนอขาย เป็นตน้ 

2.2) การแต่งตัง้ท่ีปรกึษาทางการเงินและ/หรือผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยแ์ละ/หรือสถาบนัจดัอนัดบั

ความน่าเชื่อถือของผูอ้อกหลกัทรพัยแ์ละ/หรือบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้

2.3) การเขา้เจรจาตกลงลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและมีอาํนาจในการดาํเนินการ

ใดๆ ตามท่ีจาํเป็นและเก่ียวเน่ืองกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครัง้นี ้รวมถึงการนาํหุ้นกู ้

ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ 

สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (The Thai Bond Market Association) หรือ ตลาดรองอ่ืนๆ 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณาอนุมตัิวงเงิน

เพ่ิมเติมในการออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษิัท ตามรายละเอียดท่ีนาํเสนอดงักล่าว 
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วาระที ่9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ในการนี้บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2565 วันศุกร์ที่ 22 

เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงแบบเดียวเท่าน้ัน 

(บริษัทไม่มีการจัดห้องสําหรับการประชุม) โดยบริษัทจะเปิดระบบใหย้ื่นแบบคาํรอ้งและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ เพ่ือเขา้

รว่มประชมุ ผ่าน E-Request ล่วงหน้าตั้งแต่วันอังคารที ่12 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชมุ

จะแลว้เสร็จ และหลงัจากท่ีบริษัทไดต้รวจสอบขอ้มลูแบบคาํรอ้งและอนมุตัิคาํรอ้งของท่านแลว้ ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่ี

ลงทะเบียนจะไดร้บัอีเมลแจง้ขอ้มลู Username และ Password และลิงกส์าํหรบัใชล้งทะเบียนเขา้รว่มประชมุในวนัประชมุ (22 

เมษายน 2565) โดยจะเปิดระบบใหเ้ริ่มลงทะเบียนเพ่ือเขา้ประชมุไดต้ัง้แต่วนัศกุรท่ี์ 22 เมษายน 2565 เวลา 12.00 น. เป็นตน้

ไปจนกว่าจะปิดการประชมุ 

ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะสามารถยื่นคาํรอ้งเขา้รว่มประชมุ (E-Request) ไดท่ี้ 

https://app.inventech.co.th/WHAUP124512R  

 

 

 

หรือสแกน QR CODE 

สาํหรบัผูถื้อหุน้ท่านใดท่ีประสงคจ์ะแต่งตัง้บุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการ

ประชมุครัง้นี ้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบั

ท่ี 8 โดยเลือกใชแ้บบหน่ึงแบบใดตามท่ีระบไุวเ้ท่านัน้ และโปรดยื่นแบบคาํรอ้งและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ เพ่ือเขา้รว่มประชมุ

ผ่าน E-Request และส่งหนงัสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบตามท่ีกาํหนดมายงับริษัทล่วงหนา้ทางไปรษณียเ์พ่ือใหบ้รษิัท

ไดร้บัภายในวนัองัคารท่ี 19 เมษายน 2565 โดยบริษัทไดจ้ดัเตรียมอากรแสตมป์ สาํหรบัปิดในหนงัสือมอบฉันทะเพ่ืออาํนวย

ความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

ทั้งนี ้ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะสามารถศึกษารายละเอียดเก่ียวกับ คาํแนะนาํ เร่ือง เอกสารหลกัฐานท่ี

จาํเป็น เพ่ือการลงทะเบียน การมอบฉนัทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียง สาํหรบัการประชมุผูถื้อหุน้ผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ไดต้ามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดับท่ี 6 รวมทั้งวิธีปฏิบัติในการเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

Inventech Connect ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 7  

นอกจากนีผู้ถื้อหุน้อาจพิจารณามอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบรษิัทเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน

แทนท่านไดเ้ช่นกัน (กรณีมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระ ผูถื้อหุน้ไม่ตอ้งยื่นคาํรอ้งผ่านระบบ E-Request แต่อย่างใด) โดยท่าน

สามารถมอบฉันทะ พรอ้มกับระบุความประสงคใ์นการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระเพ่ือใหก้รรมการอิสระลงคะแนนเสียงตาม

ความประสงคข์องท่านไดอ้ยา่งชดัเจน (โปรดใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ข) ซึ่งมีขอ้มลูของกรรมการอิสระท่ีไดร้บัการเสนอชื่อให้

เป็นผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 9 และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบตามท่ีกาํหนด

มายงับรษิัทล่วงหนา้ทางไปรษณียเ์พ่ือใหบ้รษิัทไดร้บัภายในวนัองัคารท่ี 19 เมษายน 2565 โดยส่งถึง 
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สาํนกัเลขานกุารบรษิัท  

บรษิัท ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

เลขท่ี 777 อาคารดบับลิวเอชเอ ทาวเวอร ์ชัน้ 22 หอ้งเลขท่ี 2203-2205  

หมู่ท่ี 13 ถนนเทพรตัน (บางนา-ตราด) กม.7 ต. บางแกว้ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

โทรศพัท ์ : 02-719-9559 โทรสาร : 02-719-9558 

 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน)  

 

 

(นางสาวจรีพร จารุกรสกลุ) 

ประธานคณะกรรมการบรษิัท 

 

 

 


