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ชื่อ – ชือ่สกลุ นางสาววรรณวิมล ปรีชาวฒัน ์

อายุ 40 ปี 

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต (CPA) ทะเบียนเลขท่ี 9548 

วุฒิการศึกษา ปรญิญาตรี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์สาขาการบญัช ี

ปรญิญาโท จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั บรหิารธุรกิจมหาบณัฑติ 

อื่นๆ - สอบผ่านผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต  

- ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์

การถือหุน้ในบริษทั  จาํนวนหุน้  -ไมม่-ี (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 25 มกราคม 2566) 

ประสบการณก์าร

ทาํงาน 
- ปี 2563 ถึง ปัจจบุนั   ตาํแหน่ง Partner 

บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั ประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร) 

- ปี 2559 ถึง 2563   ตาํแหน่ง Director 

บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั ประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร) 

- ปี 2556 ถึง 2559   ตาํแหน่ง Senior Manager 

บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั ประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร) 

- ปี 2547 ถึง 2556   ตาํแหน่ง Associates – Manager 

บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั ประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร) 
ประสบการณด์้าน

ตรวจสอบบัญชี  
จาํนวน 18 ปี  

ประเภทธุรกิจท่ีเคยมีประสบการณต์รวจสอบ ไดแ้ก ่

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์

- WHA Corporation Plc and its subsidiaries 

- Electricity Generating Plc and its subsidiaries 

- Global Power Synergy Plc. and its subsidiaries 

- Interlink Communication Plc. and its subsidiaries 

- Interlink Telecom Plc. and its subsidiaries 

- Thachang Green Energy Plc. and its subsidiaries 

อ่ืน ๆ 

- Glow Energy Plc. 

- Gulf Electric Plc. 

- Green Earth Power (Thailand) Company Limited  

- Electricity Generating Authority of Thailand 

- Metropolitan Electricity Authority 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา    

1. ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย -ไม่ม-ี 

2. ความสมัพนัธก์บับรษิัท/บรษิัทย่อย/บรษิัทรว่ม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนั -ไม่ม-ี 

3. ความสมัพนัธท์างธุรกจิท่ีมีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ย่างเป็นอิสระ -ไม่ม-ี 

4. ความสมัพนัธใ์นฐานะกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรือดาํรงตาํแหน่งหนา้ท่ีใด ๆ ของบรษิัทหรือ

บรษิัทย่อย 

-ไม่ม-ี 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 4 

ข้อบังคับบริษทั ในสว่นทีเ่กี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุน้ 

หมวดที ่6 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 31. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจาํปีภายในส่ี (4) เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุของ

รอบปีบญัชีของบรษิัท 

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึง ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุม 

ผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร 

ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในหา้ (1/5) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ัง้หมด หรือผูถื้อหุน้จาํนวนไม่

นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ (25) คน ซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสิบ (1/10) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ัง้หมดจะ

เขา้ชื่อกนัทาํหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบเุหตผุลใน

การท่ีขอใหเ้รียกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อ

หุน้ภายในหน่ึง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือนัน้จากผูถื้อหุน้ดงักล่าว 

ขอ้ 32. ในการเรียกประชมุผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือนดัประชมุโดยระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการ

ประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชมุพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือ

ทราบ เพ่ืออนุมตัิ หรือเพ่ือพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งใหผู้้

ถือหุน้และนายทะเบียนบริษัทมหาชนจาํกัดทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทัง้นี ้ใหล้งโฆษณาคาํบอก

กล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพก์่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั เป็นเวลาติดต่อกนั ไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั 

  ทั้งนี ้ สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นท่ีตั้งสํานักงานใหญ่ของบริษัท หรือท่ีอ่ืนใดตามท่ี

คณะกรรมการจะกาํหนดก็ได ้ 

ขอ้ 32/1. การประชมุผูถื้อหุน้จะจดัประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสก์็ได ้โดยจะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายกาํหนด 

ขอ้ 33.  ในการประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ (25) คน 

หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวนผู้ถือหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของ

จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ  

   ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชั่วโมง จาํนวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้ร่วม

ประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามท่ีกาํหนดไวใ้นวรรคหน่ึง หากว่าการประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ 

ใหก้ารประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชมุ

ใหม่ และในกรณีนีใ้หส่้งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงั

นีไ้ม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ขอ้ 34. ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัิ

หนา้ท่ีได ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุม

หรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหท่ี้ประชมุเลือกผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุคนใดคนหน่ึงมาเป็นประธานในท่ีประชมุดงักล่าว 
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ขอ้ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ใหถื้อว่าหุน้หน่ึงมีเสียงหน่ึง และผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ

ในเร่ืองใด ผูถื้อหุน้คนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ และมติ

ของท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียง

เท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา

ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บคุคลอ่ืน 

(ข) การซือ้หรือรบัโอนกจิการของบรษิัทเอกชน หรือบรษิัทมหาชนอ่ืนมาเป็นของบรษิัท 

(ค) การทาํ แกไ้ข หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญั 

การมอบหมายใหบ้คุคลอ่ืนใดเขา้จดัการธุรกจิของบรษิัท หรือการควบรวมกิจการกบับคุคลอ่ืนโดย

มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือการแบ่งผลกาํไรขาดทนุกนั 

(ง) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบรษิัท 

(จ) การเพ่ิมหรือลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท 

(ฉ) การเลิกบรษิทั  

(ช) การออกหุน้กูข้องบรษิัท 

(ซ) การควบรวมกิจการบรษิัทกบับรษิัทอ่ืน 

ขอ้ 36. กิจการท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีพึงเรียกประชมุมีดงันี ้

(1) รบัทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบรษิัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

(2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบญัชีกาํไรขาดทนุ 

(3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินกาํไร และการจ่ายเงินปันผล 

(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ  

(5) พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

(6) พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี และ 

(7) กิจการอ่ืน ๆ 
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คาํแนะนํา เร่ือง เอกสารหลกัฐานทีจ่าํเป็น เพือ่การลงทะเบยีน การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน  

และการนับคะแนนเสียง สาํหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

การเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

ผูถื้อหุน้ / ผูร้บัมอบฉนัทะ ท่ีประสงคจ์ะเขา้รว่มการประชุม E-Meeting   ใหย้ื่นแบบคาํรอ้ง (E-Request) พรอ้มเอกสารหลกัฐาน

ท่ีจาํเป็น เพ่ือขอรบัชื่อผูใ้ชง้าน (Username) รหสัผ่าน (Password) และลิงกส์าํหรบัการลงทะเบียนเป็นการล่วงหนา้ ตัง้แต่วนัท่ี 

11 เมษายน 2566 เวลา 8.30 น. เป็นตน้ไป  

ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะสามารถยื่นคาํรอ้งเขา้รว่มประชมุ (E-Request) ไดท่ี้ 

https://pro.inventech.co.th/WHAUP123620R/#/homepage      

หรือสแกน QR CODE 

ภายหลงับริษัทไดต้รวจสอบขอ้มูลและอนุมัติคาํรอ้งแลว้ ท่านจะไดร้บัอีเมลแจง้ ผูใ้ชง้าน (Username) รหัสผ่าน (Password) 

และลิงกเ์พ่ือลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม ผ่านระบบ Inventech Connect อย่างไรก็ดี ท่านจะสามารถเขา้ประชมุ E-Meeting ได้

ในวันพฤหัสบดีท่ี 20 เมษายน 2566 ตัง้แต่เวลา 12.00 น. เป็นตน้ไป จนกว่าจะปิดการประชุม ขอให้ท่านเก็บรักษาชื่อผู้ใช ้

(Username) และรหัสผ่าน (Password) ไวเ้ป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อ่ืน และการเข้าประชุม E-Meeting โดยใชช้ื่อผู้ใช ้

(Username) และรหสัผ่าน (Password) ท่ีจดัส่งใหแ้ก่ท่าน จะถือว่าท่านไดเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนโดยสมบรูณแ์ละ

มีผลตามกฎหมาย  

ขอใหท่้านโปรดพิจารณา “วิธีปฏิบตัิในการเขา้รว่มประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์Inventech Connect” (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6)  ทัง้นี ้

ในการยื่นแบบคาํรอ้ง (E-Request) ขอใหท่้านจดัเตรียมและแนบเอกสารหลักฐานท่ีจาํเป็นใหค้รบถว้น บริษัทสงวนสิทธิท่ีจะ

ปฏิเสธการรบัลงทะเบียนหากเอกสารหลกัฐานไม่ถกูตอ้งครบถว้น และจะปฏิเสธการรบัแบบคาํรอ้งภายหลงัปิดการประชมุ 

การมอบฉันทะ 

ในการมอบฉันทะ ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนได ้บริษัทไดจ้ัดให้มีหนังสือมอบ

ฉนัทะ 3 แบบ ตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์กาํหนด (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7) ไดแ้ก ่ 

แบบ ก.  เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น  

แบบ ข.  เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีกาํหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั  

แบบ ค.  เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน 

 (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

ผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ไดจ้ากเว็บไซตข์องบรษิัท 


