
บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 7 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  

 

       เขียนท่ี......................................................................... 

วนัท่ี..............เดือน.............................พ.ศ. .................. 
  

(1) ขา้พเจา้.......................................................................................สญัชาติ..................................... .............................. 

อยู่บา้นเลขท่ี.................................ถนน.............................................ตาํบล/แขวง............................................................. 

อาํเภอ/เขต............................................จงัหวดั.............................................รหสัไปรษณีย.์.............................................. 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิตีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกัด (มหาชน) โดยถือหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม …………… 

……………………... หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั…………………………..…เสียง ดงันี ้

 หุน้สามญั…………………………………………หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั…………..…………………..…เสียง 

 หุน้บรุมิสิทธิ………………….………….……..…หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั………………….………………เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้(โปรดใส่เครือ่งหมาย  หนา้ชือ่ผูร้บัมอบฉนัทะเพยีงชือ่เดยีว) 

  1..............................................................................................................อาย.ุ.........................................ปี  

อยู่บา้นเลขท่ี.............................. ถนน.......................................ตาํบล/แขวง................................................. 

อาํเภอ/เขต...............................................จงัหวดั.................................รหสัไปรษณีย.์.................................. 

หรือ  2. นายเอกชยั ติวตุานนท ์กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อาย ุ71 ปี 

ท่ีอยู่ บริษัท ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิตีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกัด (มหาชน) เลขท่ี 777 อาคารดบับลิวเอชเอ ทาวเวอร ์ชัน้ 

22 หอ้งเลขท่ี 2203-2205 หมู่ท่ี 13 ถนนเทพรตัน (บางนา-ตราด) กม.7 ต.บางแกว้ อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 10540 

หรือ  3. นายนาํชยั หล่อวฒันตระกลู กรรมการอิสระ อาย ุ67 ปี 

ท่ีอยู่ บริษัท ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิตีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกัด (มหาชน) เลขท่ี 777 อาคารดบับลิวเอชเอ ทาวเวอร ์ชัน้ 

22 หอ้งเลขท่ี 2203-2205 หมู่ท่ี 13 ถนนเทพรตัน (บางนา-ตราด) กม.7 ต.บางแกว้ อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 10540 
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปี 2566 ในวนัพฤหสับดท่ีี 20 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) หรือ

ท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 
 

ลงชื่อ....................................................ผูม้อบฉนัทะ  

        (...................................................)   

        

ลงชื่อ...................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(....................................................) 

 

หมายเหต ุ  

ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ให้

ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 

อากร

แสตมป์ 

20 บาท 

- - 

"
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

 

       เขียนท่ี......................................................................... 

วนัท่ี..............เดือน.............................พ.ศ. .................. 
  

(1) ขา้พเจา้.......................................................................................สญัชาติ............................................. ..................... 

อยู่บา้นเลขท่ี.................................ถนน.............................................ตาํบล/แขวง............................................................. 

อาํเภอ/เขต............................................จงัหวดั.............................................รหสัไปรษณีย.์.............................................. 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

โดยถือหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม……………………...หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั…………………………..…เสียง ดงันี ้

 หุน้สามญั…………………………………………หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั…………..…………………..…เสียง 

 หุน้บรุมิสิทธิ………………….………….……..…หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั………………….………………เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้(โปรดใส่เครือ่งหมาย  หนา้ชือ่ผูร้บัมอบฉนัทะเพยีงชือ่เดยีว) 

  1..............................................................................................................อาย.ุ.........................................ปี  

อยู่บา้นเลขท่ี.............................. ถนน.......................................ตาํบล/แขวง................................................. 

อาํเภอ/เขต...............................................จงัหวดั.................................รหสัไปรษณีย.์.................................. 

หรือ  2. นายเอกชยั ติวตุานนท ์กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อาย ุ71 ปี 

ท่ีอยู่ บริษัท ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิตีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกัด (มหาชน) เลขท่ี 777 อาคารดบับลิวเอชเอ ทาวเวอร ์ชัน้ 

22 หอ้งเลขท่ี 2203-2205 หมู่ท่ี 13 ถนนเทพรตัน (บางนา-ตราด) กม.7 ต.บางแกว้ อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 10540 

หรือ  3. นายนาํชยั หล่อวฒันตระกลู กรรมการอิสระ อาย ุ67 ปี 

ท่ีอยู่ บริษัท ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิตีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกัด (มหาชน) เลขท่ี 777 อาคารดบับลิวเอชเอ ทาวเวอร ์ชัน้ 

22 หอ้งเลขท่ี 2203-2205 หมู่ท่ี 13 ถนนเทพรตัน (บางนา-ตราด) กม.7 ต.บางแกว้ อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 10540 
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปี 2566 ในวนัพฤหสับดท่ีี 20 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) หรือ

ท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท และคําอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจัดการ 

(MD&A) ประจาํปี 2565 

วาระนีเ้ป็นการรบัทราบ จงึไม่มกีารลงมต ิ

 

วาระที ่2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จของบริษัท สาํหรับรอบปีบัญช ี

สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                      เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย           งดออกเสียง 

 

 

อากร

แสตมป์ 

20 บาท 

- - 

"
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วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิกาํไร และการจ่ายปันผล สาํหรับผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2565 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                      เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย           งดออกเสียง 

 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบวาระการดาํรงตาํแหน่ง  

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 แต่งตัง้กรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งทัง้ 3 ท่าน 

                      เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย           งดออกเสียง 

 แต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

ชื่อกรรมการ 4.1 นายเวทย ์นชุเจรญิ 

                      เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย           งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ 4.2 นางพรรณี วรวฒุิจงสถติ  

                      เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย           งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ 4.3 นายเดวิด รชิารด์ นารโ์ดน      

                      เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย           งดออกเสียง 

 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2566 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                      เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย           งดออกเสียง 

 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทน ประจาํปี 2566 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                      เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย           งดออกเสียง 

 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขขอ้บังคบับริษัท ข้อ 25, 31 และเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทขอ้ 47  

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                      เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย           งดออกเสียง 

 

วาระที ่8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                      เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย           งดออกเสียง 
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(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อว่าการลงคะแนน

เสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ี

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ขา้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือ

เพ่ิมเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะกระทาํไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบ

ฉนัทะใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 

 

 

ลงชื่อ....................................................ผูม้อบฉนัทะ  

        (...................................................)   

        

ลงชื่อ...................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(....................................................) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ

1. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสือ

มอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 

"
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ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้บริษัท ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิตีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกัด (มหาชน) ในการประชุมสามญัผูถื้อ

หุ้นประจําปี 2566 ในวันพฤหัสบดี ท่ี 20 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  

(E-Meeting) หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 

วาระท่ี............. เร่ือง…………………………………………………………………………………………….. 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย           งดออกเสียง 
 

วาระท่ี............. เร่ือง…………………………………………………………………………………………….. 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย           งดออกเสียง 
 

วาระท่ี............. เร่ือง…………………………………………………………………………………………….. 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย           งดออกเสียง 
 

วาระท่ี............. เร่ือง…………………………………………………………………………………………….. 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย           งดออกเสียง 

วาระท่ี............. เร่ือง…………………………………………………………………………………………….. 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย           งดออกเสียง 
 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่ารายการในใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถกูตอ้งบรบิรูณแ์ละเป็นความจรงิทกุประการ 

 
 

ลงชื่อ....................................................ผูม้อบฉนัทะ  

        (...................................................)   

        

ลงชื่อ...................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(....................................................) 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

 

เขียนท่ี......................................................................... 

วนัท่ี..............เดือน.............................พ.ศ. .................. 
  

(1) ขา้พเจา้.......................................................................................สญัชาติ................................................................... 

อยู่บา้นเลขท่ี.................................ถนน.............................................ตาํบล/แขวง............................................................. 

อาํเภอ/เขต............................................จงัหวดั.............................................รหสัไปรษณีย.์.............................................. 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั................................................................................. 

ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน)   

โดยถือหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม………………………......หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั……………………..…เสียง ดงันี ้

 หุน้สามญั…………………………………………หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั…………..…………………..…เสียง 

 หุน้บรุมิสิทธิ………………….………….……..…หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั………………….………………เสียง 

(2) ขอมอบฉนัทะให ้(โปรดใส่เครือ่งหมาย  หนา้ชือ่ผูร้บัมอบฉนัทะเพยีงชือ่เดยีว) 

  1..............................................................................................................อาย.ุ.........................................ปี  

อยู่บา้นเลขท่ี.............................. ถนน.......................................ตาํบล/แขวง................................................. 

อาํเภอ/เขต...............................................จงัหวดั.................................รหสัไปรษณีย.์.................................. 

หรือ  2. นายเอกชยั ติวตุานนท ์กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อาย ุ71 ปี 

ท่ีอยู่ บริษัท ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิตีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกัด (มหาชน) เลขท่ี 777 อาคารดบับลิวเอชเอ ทาวเวอร ์ชัน้ 

22 หอ้งเลขท่ี 2203-2205 หมู่ท่ี 13 ถนนเทพรตัน (บางนา-ตราด) กม.7 ต.บางแกว้ อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 10540 

หรือ  3. นายนาํชยั หล่อวฒันตระกลู กรรมการอิสระ อาย ุ67 ปี 

ท่ีอยู่ บริษัท ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิตีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกัด (มหาชน) เลขท่ี 777 อาคารดบับลิวเอชเอ ทาวเวอร ์ชัน้ 

22 หอ้งเลขท่ี 2203-2205 หมู่ท่ี 13 ถนนเทพรตัน (บางนา-ตราด) กม.7 ต.บางแกว้ อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 10540 
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปี 2566 ในวนัพฤหสับดท่ีี 20 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) หรือ

ท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้

   มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทัง้หมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

 หุน้สามญั ............................ หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้......................... เสียง  

 หุน้บรุมิสิทธิ ......................... หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้......................... เสียง 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ัง้หมด ……………………………………… เสียง 
 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท และคําอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจัดการ 

(MD&A) ประจาํปี 2565 

วาระนีเ้ป็นการรบัทราบ จงึไม่มกีารลงมต ิ

อากร

แสตมป์ 

20 บาท 

- - 

- - 

"



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
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วาระที ่2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จของบริษัท สาํหรับรอบปีบัญช ี

สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                      เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย           งดออกเสียง 

 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิกาํไร และการจ่ายปันผล สาํหรับผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2565 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                      เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย           งดออกเสียง 

 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบวาระการดาํรงตาํแหน่ง  

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 แต่งตัง้กรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งทัง้ 3 ท่าน 

                      เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย           งดออกเสียง 

 แต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

ชื่อกรรมการ 4.1 นายเวทย ์นชุเจรญิ 

                      เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย           งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ 4.2 นางพรรณี วรวฒุิจงสถติ  

                      เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย           งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ 4.3 นายเดวิด รชิารด์ นารโ์ดน      

                      เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย           งดออกเสียง 

 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2566 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                      เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย           งดออกเสียง 

 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทน ประจาํปี 2566 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                      เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย           งดออกเสียง 

 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขขอ้บังคบับริษัท ข้อ 25, 31 และเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทขอ้ 47  

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                      เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย           งดออกเสียง 
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วาระที ่8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                      เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย           งดออกเสียง 

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อว่าการลงคะแนน

เสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ี

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ขา้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือ

เพ่ิมเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะกระทาํไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบ

ฉนัทะใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 

 

ลงชื่อ....................................................ผูม้อบฉนัทะ  

        (...................................................)   

        

ลงชื่อ...................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(....................................................) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.นี ้ใชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถ้ือหุน้ที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 

2. หลกัฐานที่ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

(1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถ้ือหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนนิการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

(2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสือ

มอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ "



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
หนัังสืือเชิิญประชิุมสืามัญผู้้�ถืือหุ�นั ประจำำาปี 256648 

ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้บริษัท ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิตีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกัด (มหาชน) ในการประชุมสามญัผูถื้อ

หุ้นประจําปี 2566 ในวันพฤหัสบดี ท่ี  20 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  

(E-Meeting) หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 

วาระท่ี............. เร่ือง…………………………………………………………………………………………….. 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย           งดออกเสียง 
 

วาระท่ี............. เร่ือง…………………………………………………………………………………………….. 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย           งดออกเสียง 
 

วาระท่ี............. เร่ือง…………………………………………………………………………………………….. 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย           งดออกเสียง 
 

วาระท่ี............. เร่ือง…………………………………………………………………………………………….. 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย           งดออกเสียง 

วาระท่ี............. เร่ือง…………………………………………………………………………………………….. 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย           งดออกเสียง 
 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่ารายการในใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถกูตอ้งบรบิรูณแ์ละเป็นความจรงิทกุประการ 

 
 

ลงชื่อ....................................................ผูม้อบฉนัทะ  

        (...................................................)   

        

ลงชื่อ...................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(....................................................) 

 


