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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 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 5  

 

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 



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
หนัังสืือเชิิญประชิุมสืามัญผู้้�ถืือหุ�นั ประจำำาปี 256630 

 

 

ภาษาไทย  https://investor-th.wha-up.com/shareholder_meeting.html  

ภาษาองักฤษ https://investor.wha-up.com/shareholder_meeting.html  

วิธีการมอบฉนัทะ สามารถดาํเนินการได ้ดงันี ้

(1) ผูถื้อหุน้ทั่วไป ใหเ้ลือกใชห้นังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท่านัน้ โดยบริษัท

แนะนาํใหใ้ชห้นงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. และระบกุารออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ  

(2) ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ โปรด

ใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.  

(3) ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดย

ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

(4) ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบรษิัท โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. และระบกุารออกเสียงใน

แต่ละระเบียบวาระ  

(5) โปรดปิดอากรแสตมป์จาํนวน 20 บาท พรอ้มขีดฆ่าอากรและลงวนัท่ีท่ีทาํหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว อน่ึง บริษัทได้

จดัเตรียมอากรแสตมป์สาํหรบัหนงัสือมอบฉนัทะเพ่ืออาํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ 

(6) กรณีท่ีผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะยกเลิกการมอบฉันทะ ใหผู้ถื้อหุน้แจง้ความประสงคเ์ป็นหนังสือต่อบริษัทภายในวันท่ี 19 

เมษายน 2566 ก่อนวนัประชมุ 

เอกสารหลักฐานทีจ่าํเป็น สาํหรับใช้ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม 

1.  ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ทีป่ระสงคเ์ข้าร่วมการประชุม E-Meeting 

1.1 ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา 

(1) กรณีเข้าประชุม E-Meeting ดว้ยตนเอง 

(ก) สาํเนาบตัรประจาํตัวประชาชน หรือบัตรประจาํตัวขา้ราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง 

(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ท่ียังไม่หมดอายุ ของผูถื้อหุน้ และลงลายมือชื่อรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง

โดยผูถื้อหุน้  

(2) กรณีมอบฉันทะ  

(ก) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง) ท่ีไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น 

และลงลายมือชื่อของผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ  

(ข) สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน หรือบัตรประจาํตัวขา้ราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง 

(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ท่ียังไม่หมดอายุ ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะไดล้งลายมือชื่อ

รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  

(ค) สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน หรือบัตรประจาํตัวขา้ราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง 

(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอาย ุของผูร้บัมอบฉนัทะ ซึ่งผูร้บัมอบฉนัทะไดล้งลายมือชื่อ

รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  

 

 

1.2 ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นนิติบุคคล  

(1) กรณีผู้มีอาํนาจลงนามแทนนิติบุคคลเข้าประชุม E-Meeting ด้วยตนเอง   

(ก) สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน หรือบัตรประจาํตัวขา้ราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง 

(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอาย ุของผูม้ีอาํนาจลงนามแทนนิติบคุคลท่ีเขา้ประชุมดว้ย

ตนเอง และลงลายมือชื่อรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจลงนามแทนนิติบคุคลดงักล่าว  

(ข) สาํเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกใหโ้ดยหน่วยงานราชการท่ีมีอาํนาจ ไม่เกิน 1 

ปีก่อนวนัประชมุ) รบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจลงนามแทนนิติบคุคลท่ีเขา้ประชมุดว้ยตนเอง 

และมีขอ้ความแสดงว่าตนมีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้  

(2) กรณีมอบฉันทะ  

(ก) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง) ท่ีไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น 

และลงลายมอืชื่อของผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ  

(ข) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณี

เป็นชาวต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอาย ุของผูม้ีอาํนาจลงนามแทนนิติบคุคล ท่ีเป็นผูม้อบฉนัทะ และได้

ลงลายมือชื่อรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ  

(ค) สาํเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกใหโ้ดยหน่วยงานราชการท่ีมีอาํนาจ ไม่เกิน 1 

ปีก่อนวันประชุม) รบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจลงนามแทนนิติบุคคลท่ีเป็นผูม้อบฉันทะ และ

หนังสือมอบอาํนาจ (ถา้มี) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซึ่งลงนามมีอาํนาจกระทาํ

การแทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ 

(ง) สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน หรือบัตรประจาํตัวขา้ราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง 

(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอาย ุของผูร้บัมอบฉนัทะ ซึ่งผูร้บัมอบฉนัทะไดล้งลายมือชื่อ

รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง (หากมีการเปล่ียนชื่อ-นามสกลุ ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย) 

(3) กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) 

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น  

(ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือชื่อของผูม้ี

อาํนาจกระทาํการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ  

(ข) เอกสารหลกัฐานจากคสัโตเดียน (Custodian) ตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ 1.2 (1) และ (2) แลว้แต่กรณี 

(ค) หนงัสือยืนยนัการไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

(ง) สาํเนาหนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือ

มอบฉนัทะแทน 
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ภาษาไทย  https://investor-th.wha-up.com/shareholder_meeting.html  

ภาษาองักฤษ https://investor.wha-up.com/shareholder_meeting.html  

วิธีการมอบฉนัทะ สามารถดาํเนินการได ้ดงันี ้

(1) ผูถื้อหุน้ทั่วไป ใหเ้ลือกใชห้นังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท่านัน้ โดยบริษัท

แนะนาํใหใ้ชห้นงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. และระบกุารออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ  

(2) ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ โปรด

ใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.  

(3) ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดย

ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

(4) ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบรษิัท โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. และระบกุารออกเสียงใน

แต่ละระเบียบวาระ  

(5) โปรดปิดอากรแสตมป์จาํนวน 20 บาท พรอ้มขีดฆ่าอากรและลงวนัท่ีท่ีทาํหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว อน่ึง บริษัทได้

จดัเตรียมอากรแสตมป์สาํหรบัหนงัสือมอบฉนัทะเพ่ืออาํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ 

(6) กรณีท่ีผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะยกเลิกการมอบฉันทะ ใหผู้ถื้อหุน้แจง้ความประสงคเ์ป็นหนังสือต่อบริษัทภายในวันท่ี 19 

เมษายน 2566 ก่อนวนัประชมุ 

เอกสารหลักฐานทีจ่าํเป็น สาํหรับใช้ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม 

1.  ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ทีป่ระสงคเ์ข้าร่วมการประชุม E-Meeting 

1.1 ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา 

(1) กรณีเข้าประชุม E-Meeting ดว้ยตนเอง 

(ก) สาํเนาบตัรประจาํตัวประชาชน หรือบัตรประจาํตัวขา้ราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง 

(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ท่ียังไม่หมดอายุ ของผูถื้อหุน้ และลงลายมือชื่อรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง

โดยผูถื้อหุน้  

(2) กรณีมอบฉันทะ  

(ก) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง) ท่ีไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น 

และลงลายมือชื่อของผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ  

(ข) สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน หรือบัตรประจาํตัวขา้ราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง 

(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ท่ียังไม่หมดอายุ ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะไดล้งลายมือชื่อ

รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  

(ค) สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน หรือบัตรประจาํตัวขา้ราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง 

(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอาย ุของผูร้บัมอบฉนัทะ ซึ่งผูร้บัมอบฉนัทะไดล้งลายมือชื่อ

รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  

 

 

1.2 ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นนิติบุคคล  

(1) กรณีผู้มีอาํนาจลงนามแทนนิติบุคคลเข้าประชุม E-Meeting ด้วยตนเอง   

(ก) สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน หรือบัตรประจาํตัวขา้ราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง 

(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอาย ุของผูม้ีอาํนาจลงนามแทนนิติบคุคลท่ีเขา้ประชุมดว้ย

ตนเอง และลงลายมือชื่อรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจลงนามแทนนิติบคุคลดงักล่าว  

(ข) สาํเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกใหโ้ดยหน่วยงานราชการท่ีมีอาํนาจ ไม่เกิน 1 

ปีก่อนวนัประชมุ) รบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจลงนามแทนนิติบคุคลท่ีเขา้ประชมุดว้ยตนเอง 

และมีขอ้ความแสดงว่าตนมีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้  

(2) กรณีมอบฉันทะ  

(ก) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง) ท่ีไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น 

และลงลายมอืชื่อของผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ  

(ข) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณี

เป็นชาวต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอาย ุของผูม้ีอาํนาจลงนามแทนนิติบคุคล ท่ีเป็นผูม้อบฉนัทะ และได้

ลงลายมือชื่อรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ  

(ค) สาํเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกใหโ้ดยหน่วยงานราชการท่ีมีอาํนาจ ไม่เกิน 1 

ปีก่อนวันประชุม) รบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจลงนามแทนนิติบุคคลท่ีเป็นผูม้อบฉันทะ และ

หนังสือมอบอาํนาจ (ถา้มี) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซึ่งลงนามมีอาํนาจกระทาํ

การแทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ 

(ง) สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน หรือบัตรประจาํตัวขา้ราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง 

(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอาย ุของผูร้บัมอบฉนัทะ ซึ่งผูร้บัมอบฉนัทะไดล้งลายมือชื่อ

รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง (หากมีการเปล่ียนชื่อ-นามสกลุ ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย) 

(3) กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) 

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น  

(ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือชื่อของผูม้ี

อาํนาจกระทาํการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ  

(ข) เอกสารหลกัฐานจากคสัโตเดียน (Custodian) ตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ 1.2 (1) และ (2) แลว้แต่กรณี 

(ค) หนงัสือยืนยนัการไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

(ง) สาํเนาหนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือ

มอบฉนัทะแทน 
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2. การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 ผูถื้อหุน้สามารถ มอบฉันทะให้กรรมการอสิระของบริษัท (ขอ้มลูของกรรมการอิสระท่ีไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ป็นผูร้บั

มอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8) โดยใชห้นังสือมอบฉันทะแบบ ข. ท่ีไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง

ครบถว้น ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ และลงลายมือชื่อของผูม้อบฉันทะ พรอ้มแนบเอกสาร

หลกัฐานท่ีจาํเป็นของผูม้อบฉนัทะ 

ขอให้ท่านโปรดนําส่ง หนังสือมอบฉันทะพรอ้มเอกสารหลักฐานท่ีจาํเป็น มายังบริษัท ภายในวันอังคารที่ 18 

เมษายน 2566 เพ่ือตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลู โดยส่งถึง  

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 

3. กรณีมีการแกไ้ขคาํนาํหนา้ชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล โปรดแนบสาํเนาหลักฐานรบัรองการเปล่ียนแปลงดงักล่าวและลงลายมือชื่อ

รบัรองสาํเนาถกูตอ้งดว้ย 

4. สาํหรบัเอกสารภาษาต่างประเทศ กรณีท่ีเอกสารหลักฐานขา้งตน้มิไดม้ีตน้ฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะตอ้งจัดทาํคาํ

แปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ย และใหผู้ถื้อหุน้หรือผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบคุคลนัน้รบัรองความถูกตอ้ง

ของคาํแปลดว้ย 

การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Voting) 

การออกเสียงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียงผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Voting) จะกระทาํดว้ยระบบ Inventech Connect 

โดยมหีลกัเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียง ดงันี ้

1. หน่ึงหุน้มีหน่ึงเสียง ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหน่ึง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็น

ดว้ย งดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระได ้(เวน้แต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนของ 

Custodian) 

2. กรณีมอบฉนัทะ 

2.1 กรณีท่ีผูม้อบฉนัทะระบคุวามประสงคอ์อกเสียงลงคะแนนไวอ้ย่างชดัแจง้ในหนงัสือมอบฉนัทะแลว้ บรษิัทจะ

บนัทึกการออกเสียงลงคะแนนดงักล่าว โดยผูร้บัมอบฉนัทะไม่จาํเป็นตอ้งลงคะแนนเสียงขณะประชมุอีก 

2.2 กรณีผูม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุความประสงคอ์อกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน 

ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนแทนไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

3. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บรษิัทจะเปิดใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Voting โดย

จะถือว่าผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะท่ีเขา้รว่มประชมุแต่ไม่ลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Voting ออกเสียงเห็นดว้ย 

 

 

4. สาํหรบัวาระพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ บรษิัทจะจดัใหม้ีการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ผู้

ไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ป็นกรรมการเป็นรายบคุคล 

5. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานในท่ีประชมุ หรือบคุคลท่ีประธานในท่ีประชมุมอบหมาย จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้

หรือผูร้บัมอบฉนัทะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม  

6. มติของท่ีประชมุจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

6.1 กรณีปกต ิมติของท่ีประชมุใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

6.2 กรณีอ่ืน ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือขอ้บงัคบัของบรษิัทกาํหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ มตขิองท่ีประชมุจะเป็นไป

ตามท่ีกฎหมายหรือขอ้บังคับของบริษัทกาํหนด โดยประธานท่ีประชุม หรือบุคคลท่ีประธานในท่ีประชุม

มอบหมายจะแจง้ใหท่ี้ประชมุรบัทราบ ณ ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

6.3 หากคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชีข้าด 

6.4 ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะคนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะคนนั้นไม่มี

สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

6.5 การนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทาํทนัที โดยประธานในท่ีประชมุ หรือบุคคลท่ีประธานในท่ีประชุม

มอบหมายจะแจง้ผลการนบัคะแนนทกุวาระใหท่ี้ประชมุไดท้ราบก่อนเสรจ็สิน้การประชมุ 

6.6 ในการประชมุผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสนี์ ้ใชว้ิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Inventech Connect โดย

ไม่มีการใชบ้ตัรลงคะแนน ดงันัน้ ในการประชมุ จึงจะไม่เกดิกรณีท่ีถือว่าบตัรเสีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

1. ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการมอบฉันทะได้จากประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 79/2564 เร่ือง 

หลักเกณฑ์ในการชักชวนเป็นการทั่ วไปเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน จาก 

www.sec.or.th 

2. บริษัทไดจ้ดัใหมี้การประกาศนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

เพ่ือชีแ้จงใหผู้ถ้ือหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะซึ่งเป็นเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลทราบถึงวตัถปุระสงคแ์ละความจาํเป็น การเก็บรวบรวม การใช ้และการเปิด

แผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เพ่ือประโยชนใ์นการเขา้รว่มประชมุผูถ้ือหุน้และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้สามารถศึกษารายละเอียด

เพ่ิมเติมไดจ้ากเว็บไซตข์องบริษัท www.wha-up.com  



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
หนัังสืือเชิิญประชิุมสืามัญผู้้�ถืือหุ�นั ประจำำาปี 2566 33 

 

 

2. การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 ผูถื้อหุน้สามารถ มอบฉันทะให้กรรมการอสิระของบริษัท (ขอ้มลูของกรรมการอิสระท่ีไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ป็นผูร้บั

มอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8) โดยใชห้นังสือมอบฉันทะแบบ ข. ท่ีไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง

ครบถว้น ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ และลงลายมือชื่อของผูม้อบฉันทะ พรอ้มแนบเอกสาร

หลกัฐานท่ีจาํเป็นของผูม้อบฉนัทะ 

ขอให้ท่านโปรดนําส่ง หนังสือมอบฉันทะพรอ้มเอกสารหลักฐานท่ีจาํเป็น มายังบริษัท ภายในวันอังคารที่ 18 

เมษายน 2566 เพ่ือตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลู โดยส่งถึง  

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 

3. กรณีมีการแกไ้ขคาํนาํหนา้ชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล โปรดแนบสาํเนาหลักฐานรบัรองการเปล่ียนแปลงดงักล่าวและลงลายมือชื่อ

รบัรองสาํเนาถกูตอ้งดว้ย 

4. สาํหรบัเอกสารภาษาต่างประเทศ กรณีท่ีเอกสารหลักฐานขา้งตน้มิไดม้ีตน้ฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะตอ้งจัดทาํคาํ

แปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ย และใหผู้ถื้อหุน้หรือผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบคุคลนัน้รบัรองความถกูตอ้ง

ของคาํแปลดว้ย 

การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Voting) 

การออกเสียงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียงผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Voting) จะกระทาํดว้ยระบบ Inventech Connect 

โดยมหีลกัเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียง ดงันี ้

1. หน่ึงหุน้มีหน่ึงเสียง ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหน่ึง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็น

ดว้ย งดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระได ้(เวน้แต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนของ 

Custodian) 

2. กรณีมอบฉนัทะ 

2.1 กรณีท่ีผูม้อบฉนัทะระบคุวามประสงคอ์อกเสียงลงคะแนนไวอ้ย่างชดัแจง้ในหนงัสือมอบฉนัทะแลว้ บรษิัทจะ

บนัทึกการออกเสียงลงคะแนนดงักล่าว โดยผูร้บัมอบฉนัทะไม่จาํเป็นตอ้งลงคะแนนเสียงขณะประชมุอีก 

2.2 กรณีผูม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุความประสงคอ์อกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน 

ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนแทนไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

3. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บรษิัทจะเปิดใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Voting โดย

จะถือว่าผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะท่ีเขา้รว่มประชมุแต่ไม่ลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Voting ออกเสียงเห็นดว้ย 

 

 

4. สาํหรบัวาระพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ บรษิัทจะจดัใหม้ีการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ผู้

ไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ป็นกรรมการเป็นรายบคุคล 

5. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานในท่ีประชมุ หรือบคุคลท่ีประธานในท่ีประชมุมอบหมาย จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้

หรือผูร้บัมอบฉนัทะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม  

6. มติของท่ีประชมุจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

6.1 กรณีปกต ิมติของท่ีประชมุใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

6.2 กรณีอ่ืน ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือขอ้บงัคบัของบรษิัทกาํหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ มติของท่ีประชมุจะเป็นไป

ตามท่ีกฎหมายหรือขอ้บังคับของบริษัทกาํหนด โดยประธานท่ีประชุม หรือบุคคลท่ีประธานในท่ีประชุม

มอบหมายจะแจง้ใหท่ี้ประชมุรบัทราบ ณ ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

6.3 หากคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชีข้าด 

6.4 ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะคนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะคนนั้นไม่มี

สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

6.5 การนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทาํทนัที โดยประธานในท่ีประชมุ หรือบุคคลท่ีประธานในท่ีประชุม

มอบหมายจะแจง้ผลการนบัคะแนนทกุวาระใหท่ี้ประชมุไดท้ราบก่อนเสรจ็สิน้การประชมุ 

6.6 ในการประชมุผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสนี์ ้ใชว้ิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Inventech Connect โดย

ไม่มีการใชบ้ตัรลงคะแนน ดงันัน้ ในการประชมุ จึงจะไม่เกดิกรณีท่ีถือว่าบตัรเสีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

1. ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับการมอบฉันทะได้จากประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 79/2564 เร่ือง 

หลักเกณฑ์ในการชักชวนเป็นการทั่ วไปเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน จาก 

www.sec.or.th 

2. บริษัทไดจ้ดัใหมี้การประกาศนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

เพ่ือชีแ้จงใหผู้ถ้ือหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะซึ่งเป็นเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลทราบถึงวตัถปุระสงคแ์ละความจาํเป็น การเก็บรวบรวม การใช ้และการเปิด

แผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เพ่ือประโยชนใ์นการเขา้รว่มประชมุผูถ้ือหุน้และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้สามารถศึกษารายละเอียด

เพ่ิมเติมไดจ้ากเว็บไซตข์องบริษัท www.wha-up.com  


