
หนัังสืือเชิิญประชิุมสืามัญผู้้�ถืือหุ�นั 
ประจำำาปี 2566

วัันพฤหััสบดีีที่ี� 20 เมษายน 2566 เวัลา 14.00 น.
ในรููปแบบการูปรูะชุุมผ่่านส่�ออิเล็กที่รูอนิกส์ (E-Meeting)

บรูิษัที่ ดีับบลิวัเอชุเอ ยูที่ิลิตี้ี�ส์ แอนดี์ พาวัเวัอรู์ จำำากัดี (มหัาชุน)

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิต้ี้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน) ขอความริ่วมมือผูู้�ถืือห้�นหริือผูู้�ริับมอบฉัันทะ 
กัริ้ณาศึึกัษัาริายูลิะเอ้ยูดัวิธี้กัาริลิงทะเบ้ยูน ส์ำาหริับปริะช้มในริูปแบบ E-Meeting แลิะจำัดัเตี้ริียูมเอกัส์าริยูืนยัูน
ตี้ัวตี้น ตี้ลิอดัจำนศึึกัษัาวิธี้กัาริออกัเส้์ยูงลิงคะแนนแลิะขั�นตี้อนกัาริเข�าริ่วมปริะช้ม หริือพิจำาริณามอบฉัันทะ 

ให�กัริริมกัาริอิส์ริะของบริิษััทเข�าปริะช้มแลิะออกัเส้์ยูงลิงคะแนนแทน

ส์อบถืามริายูลิะเอ้ยูดัเพิ�มเติี้มหริือพบปัญหากัาริใช�งานริะบบกัาริปริะช้มผู้่านสื์�ออิเลิ็กัทริอนิกัส์์ (E-Meeting) ติี้ดัตี้่อ Call center  
ไดั�ท้�: โทริศึัพท์ 02-931-9136 ริะหว่างวันท้� 11 - 20 เมษัายูน 2566 เวลิา 8.30 น. - 17.30 น. หริือจำนกัว่ากัาริปริะช้มเส์ร็ิจำส์ิ�น  

(เฉัพาะวันทำากัาริ ไม่ริวมวันหยู้ดัริาชกัาริแลิะวันหยู้ดันักัขัตี้ฤกัษั์)



 

วนัท่ี 17 มีนาคม 2566 

เร่ือง  เชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2566 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี/รายงานประจาํปี 2565 (แบบ  56-1 One Report) ในรูปแบบ 

รหสัคิวอาร ์(QR Code)  

 2. ขอ้มลูของผูท่ี้ไดร้บัการเสนอชื่อเพ่ือเลือกตัง้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ (เอกสารประกอบวาระท่ี 4)  

 3. ขอ้มลูของผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บัการเสนอชื่อ ประจาํปี 2566 (เอกสารประกอบวาระท่ี 6) 

 4. ขอ้บงัคบัของบรษิัท ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 

5. คาํแนะนาํ เร่ือง เอกสารหลกัฐานท่ีจาํเป็น เพ่ือการลงทะเบียน การมอบฉนัทะ การออกเสียงลงคะแนน 

และการนบัคะแนนเสียง สาํหรบัการประชมุผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

6. วธีิปฏิบตัิในการเขา้รว่มประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์Inventech Connect 

7. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. 

8. ขอ้มลูของกรรมการอิสระท่ีไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 

 

ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดม้ีมติใหก้าํหนดวนั

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2566 ในวันพฤหัสบดทีี ่20 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสือ่

อิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ตามพระราชกาํหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมายและ

กฎระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพรอ้มดว้ยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที ่1 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท และคําอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจัดการ 

(MD&A) ประจาํปี 2565 

ความเป็นมา 

บริษัทไดส้รุปผลการดาํเนินงานท่ีผ่านมาในรอบปี รวมทั้งคาํอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจัดการ: 

Management Discussion and Analysis (MD&A) ปี 2565 เพ่ืออธิบายถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้กับ

ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของบริษัท ตามท่ีปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี/รายงาน

ประจาํปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควรนาํเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือรบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิัท และ

คาํอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ (MD&A) ประจาํปี 2565 

การลงมติ 

วาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงมติ 

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
หนังส์ือเชิญปริะช้มส์ามัญผูู้�ถืือห้�น ปริะจำำาปี 2566 01 



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
หนัังสืือเชิิญประชิุมสืามัญผู้้�ถืือหุ�นั ประจำำาปี 256602 

 

บคุคล และหลงัหกัสาํรองตามกฎหมายในแต่ละปีโดยคาํนึงถึงสถานะทางการเงิน กระแสเงินสด สภาพคล่อง 

แผนการลงทนุ และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการบรหิารงานของบรษิัท  

โดยในรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีกาํไรสุทธิของงบการเงินรวม จาํนวน 454.14 

ลา้นบาท และมีกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรของงบการเงินเฉพาะกิจการประจาํปี จาํนวน 1,174.06 ลา้นบาท 

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมตัิการจัดสรรสาํรองตาม

กฎหมายจาํนวน 29.07 ลา้นบาท หรือ คิดเป็นรอ้ยละ 5 ของกาํไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรบัปี 

2565 และการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2565 ใหก้ับผูถื้อหุน้ จากกาํไรสทุธิและกาํไรสะสมในอตัรา 0.1600

บาทต่อหุน้ เป็นจาํนวนเงิน 612.00 ลา้นบาท หรือคิดอตัรารอ้ยละ 143.98 ของกาํไรสทุธิสาํหรบัปีหลังหัก

สาํรองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผล โดยบริษัทไดจ้่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลไปแลว้ในอัตรา 0.0600 บาทต่อหุ้น เป็นจาํนวนเงิน 229.50 ลา้นบาท เมื่อวันท่ี 7 ธันวาคม 

2565 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสดุทา้ยในอตัรา 0.1000 บาทต่อหุน้ เป็นจาํนวนเงิน 382.50 ลา้นบาท โดย

มีรายละเอียดเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผ่านมา ดงันี ้

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผลเปรียบเทยีบ ระหว่างปี 2565 และ 2564 

รายการ ปี 2565 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2564  

  1. กาํไรสทุธิของงบการเงินรวม (ลา้นบาท) 454.14 735.51 

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

  3. เงินปันผลประจาํปี (บาท/หุน้) 0.1600 0.2525 

    - เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุน้) 0.0600 0.0925 

    - เงินปันผลงวดสดุทา้ย (บาท/หุน้) 0.1000 0.1600 

  4. รวมเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ลา้นบาท) 612.00 965.81 

  5. อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกบักาํไรสทุธิหลงั

หกัสาํรองตามกฎหมาย (รอ้ยละ) 
143.98 143.85 

ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหจ้่ายแก่ผูถื้อหุน้เฉพาะผูม้ีสิทธิไดร้บัเงินปันผลตามขอ้บงัคบัของบรษิัท ตามท่ี

ปรากฏรายชื่อ ณ วันกาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงินปันผล (Record Date) ในวันท่ี 28 เมษายน 2566 

(จะขึน้เคร่ืองหมาย XD หรือวนัท่ีไม่มีสิทธิรบัเงินปันผลในวนัท่ี 27 เมษายน 2566) โดยมีกาํหนดจ่ายเงินปันผล

ในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2566 

การลงมติ 

อนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสําหรับรอบปีบัญชี

สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565 

ความเป็นมา 

บริษัทไดจ้ัดทาํงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสาํหรับรอบปีบัญชี สิน้สุด  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งไดผ่้านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแลว้ ตามท่ีปรากฏในแบบ

แสดงรายการขอ้มลูประจาํปี/รายงานประจาํปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควรนาํเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและ

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสาํหรบัรอบปีบัญชี สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งไดผ่้านการ

ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต และไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ โดยสรุป

สาระสาํคญัไดด้งันี ้

งบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุน ปี 2565                

(หน่วย:ลา้นบาท) 

รายการ บริษัทและบริษัทย่อย บริษัท 

สินทรพัยร์วม  27,645.39 23,720.12 

หนีสิ้นรวม  15,023.97 14,595.45 

ส่วนของเจา้ของรวม  12,621.42 9,124.67 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 2,442.97 1,802.55 

กาํไรสทุธิส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของ

ของบรษิทัใหญ่ 
454.14     581.44 

กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.12 0.15 

การลงมติ 

อนมุตัดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่3  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิกาํไร และการจ่ายปันผล สาํหรับผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2565 

ความเป็นมา 

เพ่ือพิจารณาจัดสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นเงินทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของกาํไรสทุธิ

ประจาํปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกยอดมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองนีจ้ะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 

10 ของทุนจดทะเบียนตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้ง บริษัทมีนโยบายการ

จ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธิตามงบการเงินรวมของบรษิัท หลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติ



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
หนัังสืือเชิิญประชิุมสืามัญผู้้�ถืือหุ�นั ประจำำาปี 2566 03 

 

บคุคล และหลงัหกัสาํรองตามกฎหมายในแต่ละปีโดยคาํนึงถึงสถานะทางการเงิน กระแสเงินสด สภาพคล่อง 

แผนการลงทนุ และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการบรหิารงานของบรษิัท  

โดยในรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีกาํไรสุทธิของงบการเงินรวม จาํนวน 454.14 

ลา้นบาท และมีกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรของงบการเงินเฉพาะกิจการประจาํปี จาํนวน 1,174.06 ลา้นบาท 

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติการจัดสรรสาํรองตาม

กฎหมายจาํนวน 29.07 ลา้นบาท หรือ คิดเป็นรอ้ยละ 5 ของกาํไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรบัปี 

2565 และการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2565 ใหก้ับผูถื้อหุน้ จากกาํไรสทุธิและกาํไรสะสมในอตัรา 0.1600

บาทต่อหุน้ เป็นจาํนวนเงิน 612.00 ลา้นบาท หรือคิดอตัรารอ้ยละ 143.98 ของกาํไรสทุธิสาํหรบัปีหลังหัก

สาํรองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผล โดยบริษัทไดจ้่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลไปแลว้ในอัตรา 0.0600 บาทต่อหุ้น เป็นจาํนวนเงิน 229.50 ลา้นบาท เมื่อวันท่ี 7 ธันวาคม 

2565 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสดุทา้ยในอตัรา 0.1000 บาทต่อหุน้ เป็นจาํนวนเงนิ 382.50 ลา้นบาท โดย

มีรายละเอียดเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผ่านมา ดงันี ้

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผลเปรียบเทยีบ ระหว่างปี 2565 และ 2564 

รายการ ปี 2565 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2564  

  1. กาํไรสทุธิของงบการเงินรวม (ลา้นบาท) 454.14 735.51 

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

  3. เงินปันผลประจาํปี (บาท/หุน้) 0.1600 0.2525 

    - เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุน้) 0.0600 0.0925 

    - เงินปันผลงวดสดุทา้ย (บาท/หุน้) 0.1000 0.1600 

  4. รวมเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ลา้นบาท) 612.00 965.81 

  5. อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกบักาํไรสทุธิหลงั

หกัสาํรองตามกฎหมาย (รอ้ยละ) 
143.98 143.85 

ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหจ้่ายแก่ผูถื้อหุน้เฉพาะผูม้ีสิทธิไดร้บัเงินปันผลตามขอ้บงัคบัของบรษิัท ตามท่ี

ปรากฏรายชื่อ ณ วันกาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงินปันผล (Record Date) ในวันท่ี 28 เมษายน 2566 

(จะขึน้เคร่ืองหมาย XD หรือวนัท่ีไม่มีสิทธิรบัเงินปันผลในวนัท่ี 27 เมษายน 2566) โดยมีกาํหนดจ่ายเงินปันผล

ในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2566 

การลงมติ 

อนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
หนัังสืือเชิิญประชิุมสืามัญผู้้�ถืือหุ�นั ประจำำาปี 256604 

 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบวาระการดาํรงตาํแหน่ง 

 ความเป็นมา 

ตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ท่ี 17  ระบุไวว้่า ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีทุกครัง้ใหก้รรมการออก

จากตาํแหน่งจาํนวนหน่ึงในสามของจาํนวนกรรมการในขณะนั้น ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รง

เป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สดุกบัส่วนหน่ึงในสาม และกรรมการซึ่งพน้จากตาํแหน่ง อาจ

ไดร้บัเลือกใหก้ลบัมาดาํรงตาํแหน่งไดอี้ก  

โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2566 มีกรรมการท่ีครบวาระการดาํรงตาํแหน่ง จาํนวน 3 ท่าน 

ดงัตอ่ไปนี ้

1. นายเวทย ์นชุเจรญิ   กรรมการอิสระ  

2. นางพรรณี วรวฒุิจงสถิต กรรมการอิสระ  

3. นายเดวิด รชิารด์ นารโ์ดน กรรมการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกาํหนดออกตาม

วาระในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2566 ไดพ้ิจารณาความเหมาะสมท่ีจะเป็นประโยชนส์ูงสดุ

แก่การดาํเนินงานของบริษัท และพิจารณาจากความรู ้ความสามารถ และประสบการณข์องบุคคลท่ี

เสนอเป็นกรรมการ โดยมีมติเสนอใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารายชื่อกรรมการท่ีพน้จาก

ตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี  ้ใหเ้ขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้กลับเขา้ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการต่ออีกวาระหน่ึง  

1. นายเวทย ์นชุเจรญิ   กรรมการอิสระ  

2. นางพรรณี วรวฒุิจงสถิต กรรมการอิสระ  

3. นายเดวิด รชิารด์ นารโ์ดน กรรมการ 

ทัง้นี ้บริษัทไดป้ระกาศบนเว็บไซตข์องบริษัท และไดแ้จง้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื่อบุคคลท่ีมีคณุสมบตัิท่ีเหมาะสมเพ่ือเขา้รบัพิจารณาเลือกตัง้

เป็นกรรมการบรษิัท และเสนอวาระเป็นการล่วงหนา้ สาํหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2566 ตาม

หลักเกณฑท่ี์บริษัทกาํหนด ตัง้แต่วันท่ี 30 กันยายน 2565 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งเมื่อครบกาํหนด

แลว้ ปรากฎว่า ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขา้รบัเลือกตัง้เป็นกรรมการ หรือวาระการประชมุเขา้มายงั

บรษิัท  

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

ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเป็นกรรมการของ

บริษัทเอกชนหรือบริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขนักับกิจการของ

บริษัทไม่ว่าจะทาํเพ่ือประโยชนต์น หรือประโยชนผ์ูอ่ื้น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมี

มติแต่งตัง้ 

 

โดยนางพรรณี วรวุฒิจงสถิต ดาํรงตาํแหน่งเป็น กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท  

สหพัฒนาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จาํกัด (มหาชน) (“SPI”) ซึ่งเป็นบริษัทท่ีประกอบกิจการท่ีมีส่วนหน่ึงเป็นการ

ใหบ้รกิารระบบสาธารณปูโภคเชน่เดียวกบัของบรษิัท ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตี ้แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

(“บริษัท”) แต่มิได้เป็นกรรมการบริหารหรือมีบทบาทดา้นบริหารใน SPI แต่อย่างใด การท่ีนางพรรณี  

วรวุฒิจงสถิต เป็นกรรมการใน SPI จึงไม่น่าจะก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหว่าง นางพรรณี 

วรวฒุิจงสถิต และบรษิัท 

ทัง้นี ้นายเวทย ์นชุเจรญิ และ นายเดวิด รชิารด์ นารโ์ดน ไมม่ีการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ หรือผูบ้รหิารใน

กิจการอ่ืนท่ีอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รือมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกับบริษัท โดย

ขอ้มลูของผูท่ี้ไดร้บัการเสนอชื่อเพ่ือเลือกตัง้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการจาํนวน ทัง้ 3 ท่าน ดงักล่าวปรากฏ

ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

2566 ไดร้่วมกันพิจารณา กลั่นกรองอย่างละเอียดรอบคอบ และดว้ยความระมดัระวงัแลว้ เห็นชอบตามท่ี

คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยบุคคลท่ีไดร้บัการเสนอชื่อทัง้ 3 ท่านขา้งตน้ในครัง้นีไ้ด้

ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการท่ีบริษัทกาํหนด ซึ่งเป็นบุคคลท่ีมีความรู ้และมีคุณสมบัติเป็นไปตาม

กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง และเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบรษิัท  
 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาแลว้ เห็นว่าบุคคลท่ีเสนอชื่อใหเ้ป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบตัิเป็นไป

ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการอิสระ 

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรใหน้าํเสนอผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณารบัทราบการเป็นกรรมการของ

บริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันกับบริษัทของนางพรรณี วรวุฒิจงสถิต และพิจารณา

อนมุตัิการแต่งตัง้กรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งทัง้ 3 ท่าน ดงัต่อไปนี ้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกหน่ึงวาระ  

1. นายเวทย ์นชุเจรญิ   กรรมการอิสระ  

2. นางพรรณี วรวฒุิจงสถิต กรรมการอิสระ  

3. นายเดวิด รชิารด์ นารโ์ดน กรรมการ 

การลงมติ 

อนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2566 

 ความเป็นมา  

ตามขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ท่ี 22 กาํหนดกรรมการบริษัทมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของ

เงินรางวลั เบีย้ประชุม บาํเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะ

พิจารณา  



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
หนัังสืือเชิิญประชิุมสืามัญผู้้�ถืือหุ�นั ประจำำาปี 2566 05 

 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบวาระการดาํรงตาํแหน่ง 

 ความเป็นมา 

ตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ท่ี 17  ระบุไวว้่า ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีทุกครัง้ใหก้รรมการออก

จากตาํแหน่งจาํนวนหน่ึงในสามของจาํนวนกรรมการในขณะนั้น ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รง

เป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สดุกบัส่วนหน่ึงในสาม และกรรมการซึ่งพน้จากตาํแหน่ง อาจ

ไดร้บัเลือกใหก้ลบัมาดาํรงตาํแหน่งไดอี้ก  

โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2566 มีกรรมการท่ีครบวาระการดาํรงตาํแหน่ง จาํนวน 3 ท่าน 

ดงัตอ่ไปนี ้

1. นายเวทย ์นชุเจรญิ   กรรมการอิสระ  

2. นางพรรณี วรวฒุิจงสถิต กรรมการอิสระ  

3. นายเดวิด รชิารด์ นารโ์ดน กรรมการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกาํหนดออกตาม

วาระในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2566 ไดพ้ิจารณาความเหมาะสมท่ีจะเป็นประโยชนส์ูงสดุ

แก่การดาํเนินงานของบริษัท และพิจารณาจากความรู ้ความสามารถ และประสบการณข์องบุคคลท่ี

เสนอเป็นกรรมการ โดยมีมติเสนอใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารายชื่อกรรมการท่ีพน้จาก

ตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี  ้ใหเ้ขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้กลับเขา้ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการต่ออีกวาระหน่ึง  

1. นายเวทย ์นชุเจรญิ   กรรมการอิสระ  

2. นางพรรณี วรวฒุิจงสถิต กรรมการอิสระ  

3. นายเดวิด รชิารด์ นารโ์ดน กรรมการ 

ทัง้นี ้บริษัทไดป้ระกาศบนเว็บไซตข์องบรษิัท และไดแ้จง้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื่อบุคคลท่ีมีคณุสมบตัิท่ีเหมาะสมเพ่ือเขา้รบัพิจารณาเลือกตัง้

เป็นกรรมการบรษิัท และเสนอวาระเป็นการล่วงหนา้ สาํหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2566 ตาม

หลักเกณฑท่ี์บริษัทกาํหนด ตัง้แต่วันท่ี 30 กันยายน 2565 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งเมื่อครบกาํหนด

แลว้ ปรากฎว่า ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขา้รบัเลือกตัง้เป็นกรรมการ หรือวาระการประชมุเขา้มายงั

บรษิัท  

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

ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเป็นกรรมการของ

บริษัทเอกชนหรือบริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขนักับกิจการของ

บริษัทไม่ว่าจะทาํเพ่ือประโยชนต์น หรือประโยชนผ์ูอ่ื้น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมี

มติแต่งตัง้ 

 

โดยนางพรรณี วรวุฒิจงสถิต ดาํรงตาํแหน่งเป็น กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท  

สหพัฒนาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จาํกัด (มหาชน) (“SPI”) ซึ่งเป็นบริษัทท่ีประกอบกิจการท่ีมีส่วนหน่ึงเป็นการ

ใหบ้รกิารระบบสาธารณปูโภคเชน่เดียวกบัของบรษิัท ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตี ้แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

(“บริษัท”) แต่มิได้เป็นกรรมการบริหารหรือมีบทบาทดา้นบริหารใน SPI แต่อย่างใด การท่ีนางพรรณี  

วรวุฒิจงสถิต เป็นกรรมการใน SPI จึงไม่น่าจะก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหว่าง นางพรรณี 

วรวฒุิจงสถิต และบรษิัท 

ทัง้นี ้นายเวทย ์นชุเจรญิ และ นายเดวิด รชิารด์ นารโ์ดน ไมม่ีการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ หรือผูบ้รหิารใน

กิจการอ่ืนท่ีอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รือมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกับบริษัท โดย

ขอ้มลูของผูท่ี้ไดร้บัการเสนอชื่อเพ่ือเลือกตัง้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการจาํนวน ทัง้ 3 ท่าน ดงักล่าวปรากฏ

ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

2566 ไดร้่วมกันพิจารณา กลั่นกรองอย่างละเอียดรอบคอบ และดว้ยความระมดัระวงัแลว้ เห็นชอบตามท่ี

คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยบุคคลท่ีไดร้บัการเสนอชื่อทัง้ 3 ท่านขา้งตน้ในครัง้นีไ้ด้

ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการท่ีบริษัทกาํหนด ซึ่งเป็นบุคคลท่ีมีความรู ้และมีคุณสมบัติเป็นไปตาม

กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง และเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบรษิัท  
 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาแลว้ เห็นว่าบุคคลท่ีเสนอชื่อใหเ้ป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบตัิเป็นไป

ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการอิสระ 

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรใหน้าํเสนอผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณารบัทราบการเป็นกรรมการของ

บริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันกับบริษัทของนางพรรณี วรวุฒิจงสถิต และพิจารณา

อนมุตัิการแต่งตัง้กรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งทัง้ 3 ท่าน ดงัต่อไปนี ้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกหน่ึงวาระ  

1. นายเวทย ์นชุเจรญิ   กรรมการอิสระ  

2. นางพรรณี วรวฒุิจงสถิต กรรมการอิสระ  

3. นายเดวิด รชิารด์ นารโ์ดน กรรมการ 

การลงมติ 

อนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2566 

 ความเป็นมา  

ตามขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ท่ี 22 กาํหนดกรรมการบริษัทมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของ

เงินรางวลั เบีย้ประชุม บาํเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะ

พิจารณา  



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
หนัังสืือเชิิญประชิุมสืามัญผู้้�ถืือหุ�นั ประจำำาปี 256606 

 

โดยขั้นตอนการพิจาณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจะไดร้ับการ

พิจารณาและกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก่อนนาํเสนอต่อคณะกรรมการ

บรษิัท เพ่ือพิจารณานาํเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิต่อไป 

ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากาํหนดหลักเกณฑ์ค่าตอบแทน

กรรมการประจาํปี 2566 โดยพิจารณาจากหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ ความสาํเรจ็ในการปฏิบตัิงานท่ีเชื่อมโยง

กับผลประกอบการทั้งระยะสั้นและระยะยาว และปัจจัยแวดล้อมอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนพิจารณา

เปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกลเ้คียง โดยเสนอ

หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2566 ใหเ้ท่ากบัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2565 

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทไดร้่วมกันพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2566 ตามท่ีคณะกรรมการสรรหา

พิจารณาค่าตอบแทนเสนอ และเห็นสมควรนําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาการกําหนด

ค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2566 ในอตัราเท่ากบัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2565 ดงันี ้

1. ค่าตอบแทนรายปี 

ตาํแหน่ง ปี 2566 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2565 

ประธานคณะกรรมการบรษิัท

 

200,000 บาท 200,000 บาท 

กรรมการ 150,000 บาท 150,000 บาท 

2. ค่าเบีย้ประชมุคณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการชดุย่อย 

 ปี 2566 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2565 

คณะกรรมการบรษิัท ประธาน 30,000 บาท / ครัง้ ประธาน 30,000 บาท / ครัง้ 

  กรรมการ 25,000 บาท / ครัง้ กรรมการ 25,000 บาท / ครัง้ 

คณะกรรมการบรหิาร ประธาน 25,000 บาท / ครัง้ ประธาน 25,000 บาท / ครัง้ 

  กรรมการ 15,000 บาท / ครัง้ กรรมการ 15,000 บาท / ครัง้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 25,000 บาท / ครัง้ ประธาน 25,000 บาท / ครัง้ 

  กรรมการ 15,000 บาท / ครัง้ กรรมการ 15,000 บาท / ครัง้ 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ

การพฒันาอย่างยั่งยืน 

  

ประธาน 25,000 บาท / ครัง้ ประธาน 25,000 บาท / ครัง้ 

กรรมการ 15,000 บาท / ครัง้ กรรมการ 15,000 บาท / ครัง้ 

คณะกรรมการสรรหาและ ประธาน 25,000 บาท / ครัง้ ประธาน 25,000 บาท / ครัง้ 

พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ 15,000 บาท / ครัง้ กรรมการ 15,000 บาท / ครัง้ 

คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง ประธาน 25,000 บาท / ครัง้ ประธาน 25,000 บาท / ครัง้ 

  กรรมการ 15,000 บาท / ครัง้ กรรมการ 15,000 บาท / ครัง้ 

 

3. โบนสั 

ปี 2566 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2565 

ในอัตราร้อยละ 0.2 ของรายได้รวมของงบ

การเงินรวมและการรับรู ้ส่วนได้เสียจากเงิน

ลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ตามงบ

การเงินรวม สาํหรบัปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

ของปี 2566 

ในอัตราร้อยละ 0.2 ของรายได้รวมของงบ

การเงินรวมและการรับรู ้ส่วนได้เสียจากเงิน

ลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ตามงบ

การเงินรวม สาํหรบัปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

ของปี 2565 

4. สิทธิประโยชนอ่ื์น ๆ 

ปี 2566 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2565 

-ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 

การลงมติ 

อนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

วาระที ่6  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทน ประจาํปี 2566 

 ความเป็นมา 

ตามขอ้บงัคบับรษิัท ขอ้ 36 (6) กาํหนดใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและ

กาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี 

ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ในปี 2566 ท่ีประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพิ้จารณาคดัเลือก บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้สค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกัด (“PwC’) เป็นสาํนกังาน

สอบบัญชีของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า มีความเหมาะสม เน่ืองจากผลการ

ปฎิบตัิงานมีมาตรฐานการทาํงานท่ีดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบญัช ีรวมถึงค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีท่ีมี

ความเหมาะสม 

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ 

PwC เป็นสาํนกังานสอบบญัชีของบรษิัท ตามคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยมีรายชื่อผูส้อบบญัชี และ

กาํหนดค่าตอบแทนคา่สอบบญัช ีประจาํปี 2566 ดงันี ้

1. แต่งตัง้บคุคลจาก PwC เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทประจาํปี 2566 ดงันี ้

1) นายบญุเรือง  เลิศวิเศษวิทย ์  ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต 6552 

2) นายไพบลู  ตนักลู     ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต 4298 

3) นางสาววรรณวิมล ปรีชาวฒัน ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต 9548 



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
หนัังสืือเชิิญประชิุมสืามัญผู้้�ถืือหุ�นั ประจำำาปี 2566 07 

 

โดยขั้นตอนการพิจาณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจะไดร้ับการ

พิจารณาและกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก่อนนาํเสนอต่อคณะกรรมการ

บรษิัท เพ่ือพิจารณานาํเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิต่อไป 

ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากาํหนดหลักเกณฑ์ค่าตอบแทน

กรรมการประจาํปี 2566 โดยพิจารณาจากหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ ความสาํเรจ็ในการปฏิบตัิงานท่ีเชื่อมโยง

กับผลประกอบการทั้งระยะสั้นและระยะยาว และปัจจัยแวดล้อมอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนพิจารณา

เปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกลเ้คียง โดยเสนอ

หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2566 ใหเ้ท่ากบัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2565 

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทไดร้่วมกันพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2566 ตามท่ีคณะกรรมการสรรหา

พิจารณาค่าตอบแทนเสนอ และเห็นสมควรนําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาการกําหนด

ค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2566 ในอตัราเท่ากบัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2565 ดงันี ้

1. ค่าตอบแทนรายปี 

ตาํแหน่ง ปี 2566 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2565 

ประธานคณะกรรมการบรษิัท

 

200,000 บาท 200,000 บาท 

กรรมการ 150,000 บาท 150,000 บาท 

2. ค่าเบีย้ประชมุคณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการชดุย่อย 

 ปี 2566 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2565 

คณะกรรมการบรษิัท ประธาน 30,000 บาท / ครัง้ ประธาน 30,000 บาท / ครัง้ 

  กรรมการ 25,000 บาท / ครัง้ กรรมการ 25,000 บาท / ครัง้ 

คณะกรรมการบรหิาร ประธาน 25,000 บาท / ครัง้ ประธาน 25,000 บาท / ครัง้ 

  กรรมการ 15,000 บาท / ครัง้ กรรมการ 15,000 บาท / ครัง้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 25,000 บาท / ครัง้ ประธาน 25,000 บาท / ครัง้ 

  กรรมการ 15,000 บาท / ครัง้ กรรมการ 15,000 บาท / ครัง้ 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ

การพฒันาอย่างยั่งยืน 

  

ประธาน 25,000 บาท / ครัง้ ประธาน 25,000 บาท / ครัง้ 

กรรมการ 15,000 บาท / ครัง้ กรรมการ 15,000 บาท / ครัง้ 

คณะกรรมการสรรหาและ ประธาน 25,000 บาท / ครัง้ ประธาน 25,000 บาท / ครัง้ 

พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ 15,000 บาท / ครัง้ กรรมการ 15,000 บาท / ครัง้ 

คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง ประธาน 25,000 บาท / ครัง้ ประธาน 25,000 บาท / ครัง้ 

  กรรมการ 15,000 บาท / ครัง้ กรรมการ 15,000 บาท / ครัง้ 

 

3. โบนสั 

ปี 2566 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2565 

ในอัตราร้อยละ 0.2 ของรายได้รวมของงบ

การเงินรวมและการรับรู ้ส่วนได้เสียจากเงิน

ลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ตามงบ

การเงินรวม สาํหรบัปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

ของปี 2566 

ในอัตราร้อยละ 0.2 ของรายได้รวมของงบ

การเงินรวมและการรับรู ้ส่วนได้เสียจากเงิน

ลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ตามงบ

การเงินรวม สาํหรบัปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

ของปี 2565 

4. สิทธิประโยชนอ่ื์น ๆ 

ปี 2566 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2565 

-ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 

การลงมติ 

อนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

วาระที ่6  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทน ประจาํปี 2566 

 ความเป็นมา 

ตามขอ้บงัคบับรษิัท ขอ้ 36 (6) กาํหนดใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและ

กาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี 

ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ในปี 2566 ท่ีประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพิ้จารณาคดัเลือก บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้สค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกัด (“PwC’) เป็นสาํนกังาน

สอบบัญชีของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า มีความเหมาะสม เน่ืองจากผลการ

ปฎิบตัิงานมีมาตรฐานการทาํงานท่ีดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบญัช ีรวมถึงค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีท่ีมี

ความเหมาะสม 

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ 

PwC เป็นสาํนกังานสอบบญัชีของบรษิัท ตามคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยมีรายชื่อผูส้อบบญัชี และ

กาํหนดค่าตอบแทนคา่สอบบญัช ีประจาํปี 2566 ดงันี ้

1. แต่งตัง้บคุคลจาก PwC เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทประจาํปี 2566 ดงันี ้

1) นายบญุเรือง  เลิศวิเศษวิทย ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 6552 

2) นายไพบลู  ตนักลู     ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต 4298 

3) นางสาววรรณวิมล ปรีชาวฒัน ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต 9548 



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
หนัังสืือเชิิญประชิุมสืามัญผู้้�ถืือหุ�นั ประจำำาปี 256608 

 

โดยใหค้นใดคนหน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัท และในกรณีท่ี

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฎิบตัิงานไดใ้ห ้PwC จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต

อ่ืนของ PwC แทนได ้

ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีแต่ละรายดงักล่าว ไม่มีความสมัพนัธ ์หรือส่วนไดเ้สียกบั บรษิัท / บรษิัทยอ่ย / ผูบ้รหิาร 

/ ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี ้ผูส้อบบญัชีลาํดบัท่ี 1) 

เคยไดร้บัการแต่งตัง้เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท ปี 2561 - 2565 รวม 5 ปี ผูส้อบบัญชีลาํดับท่ี 2) เคย

ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท ปี 2562 - 2565 รวม 4 ปี และผูส้อบบญัชีลาํดบัท่ี 3) ไม่เคย

ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิัท  

อน่ึง ผูส้อบบญัชีของบรษิัทและของบริษัทย่อย ใชส้าํนกังานสอบบญัชีเดียวกนัคือ  PwC โดยขอ้มลูของ

ผูส้อบบญัชท่ีีไดร้บัการเสนอชื่อ ประจาํปี 2566 ทัง้ 3 ท่านดงักล่าวปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 

2) กาํหนดค่าตอบแทนคา่สอบบญัชีของบรษิัทประจาํปี 2566 เป็นจาํนวนเงิน 1,674,000 บาท และค่าใชจ้่าย

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบตามสมควร 

ทัง้นี ้สาํหรบัปี 2565 บริษัทไม่มีค่าบริการอ่ืน ๆ (Non-audit fee) และในส่วนของค่าบริการอ่ืน (Non-

audit fee) ในปี 2566 (ถ้ามี) จะพิจารณาจากประเภทและปริมาณงานท่ี PwC ให้บริการ โดยการ

บรกิารอ่ืนจะตอ้งไม่กระทบความเป็นอิสระของการเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท 

รายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทยีบ ระหว่างปี 2566 และ 2565 

หน่วย: บาท 

ค่าตรวจสอบและค่าสอบทาน 

งบการเงนิ 
ปี 2566 ปี 2565 เปลี่ยนแปลง 

- ค่าสอบบญัชีบรษิัท (Audit Fee) 1,674,000 1,674,000 0  

- ค่าบรกิารอ่ืน ๆ (Non-Audit Fee) -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 

การลงมติ 

อนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 25, 31 และเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 47  

 ความเป็นมา  

เน่ืองดว้ยพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2565 ไดป้ระกาศในราชกิจจานเุบกษา และ

มีผลบังคับใชต้ัง้แต่วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2565 ท่ีผ่านมา โดยมีการปรบัปรุงกฎหมายใหร้องรบัการบริหาร

จดัการประชมุ และกาํหนดวิธีการนดัประชมุดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใ์หท้นัสมยั  

รวมทัง้ ดว้ยมาตรา 100 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ซึ่งไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติมโดยคาํสั่ง

หวัหนา้คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 เร่ือง การแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออาํนวยความสะดวก

 

ในการประกอบธุรกิจ ลงวนัท่ี 4 เมษายน 2560 ไดใ้หสิ้ทธิผูถื้อหุน้ของบริษัทมหาชนจาํกดัจดัประชมุไดเ้อง

ในกรณีท่ีคณะกรรมการบรษิัทไม่จดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้ตามท่ีผูถื้อหุน้รอ้งขอ  

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือการแกไ้ขขอ้บงัคบัของ

บริษัท ข้อ 25, 31 และเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 47 เพ่ือให้ข้อบังคับบริษัทมีความสอดคล้องกับ

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัดท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดของการแก้ไขและ

เพ่ิมเติมดงันี ้

ข้อบังคับของบริษทัฉบับปัจจบุัน ข้อบังคับของบริษทัทีเ่สนอขอแก้ไขเพิ่มเติม 

ขอ้ 25 

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน

กรรมการหรือผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมาย ส่งหนงัสือนดั

ประชุมไปยงักรรมการไม่นอ้ยกวา่ (7) วนัก่อนวนั

ประชุม เว้นแต่ในกรณีจาํเป็นรีบด่วนเพ่ือรกัษา

สิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัด

ประชุมโดยวิธีอ่ืน และกาํหนดวันประชุมให้เร็ว

กว่านัน้ก็ได ้

ขอ้ 25 

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน

กรรมการหรือผู้ซึ่งไดร้ับมอบหมาย ส่งหนังสือนัด

ประชุมไปยังกรรมการไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วันก่อน

วันประชุม เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษา

สิทธิและประโยชนข์องบริษัท จะแจง้การนดัประชมุ

โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสห์รือวิธีการอ่ืน และ

กาํหนดวนัประชมุใหเ้รว็กว่านัน้กไ็ด ้ 

ขอ้ 31 

คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เป็น

การประชมุสามญัประจาํปีภายในส่ี (4) เดือน นบั

แต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษิัท 

การประชมุผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึง ให้

เรียกว่าการประชมุวิสามญั โดยคณะกรรมการจะ

เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ

เมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร 

ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงใน

ห้า (1/5) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทั้งหมด 

หรือผูถื้อหุน้จาํนวนไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ (25) คน 

ซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบ 

(1/10) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทั้งหมดจะ

เข้าชื่อกันทาํหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก

ประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได ้

แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไว้

ขอ้ 31 

คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็น

การประชุมสามัญประจาํปีภายในส่ี (4) เดือน นับ

แต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษิัท 

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึง ให้

เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะ

เรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็

ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร 

ผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรือหลายคนซึ่งมีหุน้นับรวมกันได้

ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ  (10) ของจํานวนหุ้น ท่ี

จาํหน่ายไดท้ั้งหมด จะเข้าชื่อกันทาํหนังสือขอให้

คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุม

วิสามญัเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลใน

การท่ีขอให้เ รียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ

ดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการตอ้งจดัให้
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โดยใหค้นใดคนหน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัท และในกรณีท่ี

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฎิบตัิงานไดใ้ห ้PwC จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต

อ่ืนของ PwC แทนได ้

ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีแต่ละรายดงักล่าว ไม่มีความสมัพนัธ ์หรือส่วนไดเ้สียกบั บรษิัท / บรษิัทยอ่ย / ผูบ้รหิาร 

/ ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี ้ผูส้อบบญัชีลาํดบัท่ี 1) 

เคยไดร้บัการแต่งตัง้เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท ปี 2561 - 2565 รวม 5 ปี ผูส้อบบัญชีลาํดับท่ี 2) เคย

ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท ปี 2562 - 2565 รวม 4 ปี และผูส้อบบญัชีลาํดบัท่ี 3) ไม่เคย

ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิัท  

อน่ึง ผูส้อบบญัชีของบรษิัทและของบริษัทย่อย ใชส้าํนกังานสอบบญัชีเดียวกนัคือ  PwC โดยขอ้มลูของ

ผูส้อบบญัชท่ีีไดร้บัการเสนอชื่อ ประจาํปี 2566 ทัง้ 3 ท่านดงักล่าวปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 

2) กาํหนดค่าตอบแทนคา่สอบบญัชีของบรษิัทประจาํปี 2566 เป็นจาํนวนเงิน 1,674,000 บาท และค่าใชจ้่าย

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบตามสมควร 

ทัง้นี ้สาํหรบัปี 2565 บริษัทไม่มีค่าบริการอ่ืน ๆ (Non-audit fee) และในส่วนของค่าบริการอ่ืน (Non-

audit fee) ในปี 2566 (ถ้ามี) จะพิจารณาจากประเภทและปริมาณงานท่ี PwC ให้บริการ โดยการ

บรกิารอ่ืนจะตอ้งไม่กระทบความเป็นอิสระของการเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท 

รายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทยีบ ระหว่างปี 2566 และ 2565 

หน่วย: บาท 

ค่าตรวจสอบและค่าสอบทาน 

งบการเงนิ 
ปี 2566 ปี 2565 เปลี่ยนแปลง 

- ค่าสอบบญัชีบรษิัท (Audit Fee) 1,674,000 1,674,000 0  

- ค่าบรกิารอ่ืน ๆ (Non-Audit Fee) -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 

การลงมติ 

อนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 25, 31 และเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 47  

 ความเป็นมา  

เน่ืองดว้ยพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2565 ไดป้ระกาศในราชกิจจานเุบกษา และ

มีผลบังคับใชต้ัง้แต่วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2565 ท่ีผ่านมา โดยมีการปรบัปรุงกฎหมายใหร้องรบัการบริหาร

จดัการประชมุ และกาํหนดวิธีการนดัประชมุดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใ์หท้นัสมยั  

รวมทัง้ ดว้ยมาตรา 100 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ซึ่งไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติมโดยคาํสั่ง

หวัหนา้คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 เร่ือง การแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออาํนวยความสะดวก

 

ในการประกอบธุรกิจ ลงวนัท่ี 4 เมษายน 2560 ไดใ้หสิ้ทธิผูถื้อหุน้ของบริษัทมหาชนจาํกดัจดัประชมุไดเ้อง

ในกรณีท่ีคณะกรรมการบรษิัทไม่จดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้ตามท่ีผูถื้อหุน้รอ้งขอ  

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือการแกไ้ขขอ้บงัคบัของ

บริษัท ข้อ 25, 31 และเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 47 เพ่ือให้ข้อบังคับบริษัทมีความสอดคล้องกับ

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัดท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดของการแก้ไขและ

เพ่ิมเติมดงันี ้

ข้อบังคับของบริษทัฉบับปัจจบุัน ข้อบังคับของบริษทัทีเ่สนอขอแก้ไขเพิ่มเติม 

ขอ้ 25 

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน

กรรมการหรือผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมาย ส่งหนงัสือนดั

ประชุมไปยงักรรมการไม่นอ้ยกวา่ (7) วนัก่อนวนั

ประชุม เว้นแต่ในกรณีจาํเป็นรีบด่วนเพ่ือรกัษา

สิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัด

ประชุมโดยวิธีอ่ืน และกาํหนดวันประชุมให้เร็ว

กว่านัน้ก็ได ้

ขอ้ 25 

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน

กรรมการหรือผู้ซึ่งไดร้ับมอบหมาย ส่งหนังสือนัด

ประชุมไปยังกรรมการไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วันก่อน

วันประชุม เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษา

สิทธิและประโยชนข์องบริษัท จะแจง้การนดัประชมุ

โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสห์รือวิธีการอ่ืน และ

กาํหนดวนัประชมุใหเ้รว็กว่านัน้กไ็ด ้ 

ขอ้ 31 

คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เป็น

การประชมุสามญัประจาํปีภายในส่ี (4) เดือน นบั

แต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษิัท 

การประชมุผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึง ให้

เรียกว่าการประชมุวิสามญั โดยคณะกรรมการจะ

เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ

เมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร 

ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงใน

ห้า (1/5) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทั้งหมด 

หรือผูถื้อหุน้จาํนวนไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ (25) คน 

ซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบ 

(1/10) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทั้งหมดจะ

เข้าชื่อกันทาํหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก

ประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได ้

แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไว้

ขอ้ 31 

คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็น

การประชุมสามัญประจาํปีภายในส่ี (4) เดือน นับ

แต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษิัท 

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึง ให้

เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะ

เรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็

ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร 

ผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรือหลายคนซึ่งมีหุน้นับรวมกันได้

ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ  (10) ของจํานวนหุ้น ท่ี

จาํหน่ายไดท้ั้งหมด จะเข้าชื่อกันทาํหนังสือขอให้

คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุม

วิสามญัเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลใน

การท่ีขอให้เ รียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ

ดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการตอ้งจดัให้
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ข้อบังคับของบริษทัฉบับปัจจบุัน ข้อบังคับของบริษทัทีเ่สนอขอแก้ไขเพิ่มเติม 

ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น

ภายในหน่ึง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือนัน้

จากผูถื้อหุน้ดงักล่าว 

มีการประชุมผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบหา้ (45) วนันบัแต่

วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 47                      -ไมม่ี- ขอ้ 47 

ในกรณีท่ีข้อบังคับนีก้าํหนดให้การบอกกล่าว แจ้ง 

เตือน หรือโฆษณาขอ้ความใด ๆ ดาํเนินการโดยทาง

หนังสือพิมพ ์ใหก้ารดาํเนินการดังกล่าวสามารถใช้

วิธีการโฆษณาทางส่ืออิเล็กทรอนิกสแ์ทนได ้โดยให้

เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายกาํหนด 

กรณีท่ีบริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าท่ีต้องส่ง

หนังสือหรือเอกสารใด ๆ ตามข้อบังคับนี้ให้แก่

กรรมการ ผูถื้อหุน้ หรือเจา้หนีข้องบรษิัท  บรษิัทหรือ

คณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑท่ี์กฎหมายกาํหนด 

การลงมติ 

อนุมตัิดว้ยคะแนนไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่8 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ในการนีบ้ริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 

20 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) เพียง

แบบเดียวเท่าน้ัน (บริษัทไม่มีการจัดห้องสําหรับการประชุม) ทั้งนี ้ บริษัทได้ใช้ระบบ “Inventech 

Connect” ของบรษิัท อินเวนทเ์ทค ซิสเท็มส ์(ประเทศไทย) จาํกดั สาํหรบัการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

ในครัง้นี ้

บริษัทสนับสนุนใหผู้ถื้อหุน้ส่ง “คาํถามท่ีเก่ียวขอ้งวาระการประชมุ” เป็นการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม โดย

ขอใหท่้าน โปรดระบ ุชื่อผูถื้อหุน้ / ผูร้บัมอบฉนัทะ หมายเลขโทรศพัท ์อีเมล และคาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระ

การประชมุและส่งมายงัอีเมล corporate_secretary@wha-up.com  

 

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงคเ์ข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) โปรด

ศึกษารายละเอียดเก่ียวกับ “คาํแนะนาํ เร่ือง เอกสารหลกัฐานท่ีจาํเป็น เพ่ือการลงทะเบียน การมอบฉนัทะ 

การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง สาํหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  

(E-Meeting)” ได้ตามส่ิงท่ี ส่งมาด้วยลําดับท่ี  5 รวมทั้ง  “วิ ธีปฏิบัติ ในการเข้าร่วมประชุมผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส ์Inventech Connect” ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 6  

บริษัทจะเปิดระบบให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะย่ืนแบบคําร้องและเอกสารหลักฐานที่จําเป็น

เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ E-Request ล่วงหน้าตั้งแต่วันอังคารที่ 11 เมษายน 

2566 เวลา 08.30 น. เป็นตน้ไป และหลงัจากท่ีบรษิัทไดต้รวจสอบขอ้มลูแบบคาํรอ้งและอนมุตัิคาํรอ้งของ

ท่านแลว้ ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะท่ีลงทะเบียนจะไดร้บัอีเมลแจง้ขอ้มลู ผูใ้ชง้าน (Username) รหสัผ่าน 

(Password) และลิงกส์าํหรบัใชล้งทะเบียนเขา้รว่มประชมุในวนัประชมุ โดยจะเปิดระบบใหเ้ริ่มลงทะเบียน

เพ่ือเขา้ประชมุไดต้ัง้แตว่นัพฤหสับดท่ีี 20 เมษายน 2566 เวลา 12.00 น. เป็นตน้ไปจนกว่าจะปิดการประชมุ 

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถย่ืนคาํร้องเข้าร่วมประชุม (E-Request) ได้ที ่

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

หรือสแกน QR CODE 

 

สาํหรบัผูถื้อหุน้ท่านใดท่ีประสงคจ์ะแต่งตัง้บุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการ

ประชุมครัง้นี ้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. ตาม

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 7 โดยเลือกใชแ้บบหน่ึงแบบใดตามท่ีระบุไวเ้ท่านัน้ และโปรดยื่นแบบคาํรอ้งผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส ์พรอ้มเอกสารหลักฐานท่ีจาํเป็น (ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดับท่ี 5) เพ่ือเขา้ร่วมประชุมผ่าน

ระบบ E-Request  

นอกจากนี ้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนแทนท่าน โปรดใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ข เพ่ือมอบฉันทะ พรอ้มกับระบุความประสงคใ์นการ

ลงคะแนนเสียงแต่ละวาระเพ่ือใหก้รรมการอิสระลงคะแนนเสียงตามความประสงคข์องท่านไดอ้ย่างชดัเจน 

ขอ้มลูของกรรมการอิสระท่ีไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 8 

และจดัส่งหนงัสือมอบฉันทะ พรอ้มเอกสารหลกัฐานท่ีจาํเป็น (ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 5) มายงับริษัท

ล่วงหนา้ทางไปรษณียเ์พ่ือใหบ้รษิัทไดร้บัภายในวนัองัคารท่ี 18 เมษายน 2566 โดยส่งถึง 



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
หนัังสืือเชิิญประชิุมสืามัญผู้้�ถืือหุ�นั ประจำำาปี 2566 11 
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เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายกาํหนด 
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คณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑท่ี์กฎหมายกาํหนด 

การลงมติ 

อนุมตัิดว้ยคะแนนไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่8 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ในการนีบ้ริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 

20 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) เพียง

แบบเดียวเท่าน้ัน (บริษัทไม่มีการจัดห้องสําหรับการประชุม) ทั้งนี ้ บริษัทได้ใช้ระบบ “Inventech 

Connect” ของบรษิัท อินเวนทเ์ทค ซิสเท็มส ์(ประเทศไทย) จาํกดั สาํหรบัการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

ในครัง้นี ้

บริษัทสนับสนุนใหผู้ถื้อหุน้ส่ง “คาํถามท่ีเก่ียวขอ้งวาระการประชมุ” เป็นการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม โดย
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การประชมุและส่งมายงัอีเมล corporate_secretary@wha-up.com  

 

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงคเ์ข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) โปรด

ศึกษารายละเอียดเก่ียวกับ “คาํแนะนาํ เร่ือง เอกสารหลกัฐานท่ีจาํเป็น เพ่ือการลงทะเบียน การมอบฉนัทะ 

การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง สาํหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  

(E-Meeting)” ได้ตามส่ิงท่ี ส่งมาด้วยลําดับท่ี  5 รวมทั้ง  “วิ ธีปฏิบัติ ในการเข้าร่วมประชุมผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส ์Inventech Connect” ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 6  

บริษัทจะเปิดระบบให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะย่ืนแบบคําร้องและเอกสารหลักฐานที่จําเป็น

เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ E-Request ล่วงหน้าตั้งแต่วันอังคารที่ 11 เมษายน 

2566 เวลา 08.30 น. เป็นตน้ไป และหลงัจากท่ีบรษิัทไดต้รวจสอบขอ้มลูแบบคาํรอ้งและอนมุตัิคาํรอ้งของ

ท่านแลว้ ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะท่ีลงทะเบียนจะไดร้บัอีเมลแจง้ขอ้มลู ผูใ้ชง้าน (Username) รหสัผ่าน 

(Password) และลิงกส์าํหรบัใชล้งทะเบียนเขา้รว่มประชมุในวนัประชมุ โดยจะเปิดระบบใหเ้ริ่มลงทะเบียน

เพ่ือเขา้ประชมุไดต้ัง้แตว่นัพฤหสับดท่ีี 20 เมษายน 2566 เวลา 12.00 น. เป็นตน้ไปจนกว่าจะปิดการประชมุ 

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถย่ืนคาํร้องเข้าร่วมประชุม (E-Request) ได้ที ่

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

หรือสแกน QR CODE 

 

สาํหรบัผูถื้อหุน้ท่านใดท่ีประสงคจ์ะแต่งตัง้บุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการ

ประชุมครัง้นี ้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. ตาม

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 7 โดยเลือกใชแ้บบหน่ึงแบบใดตามท่ีระบุไวเ้ท่านัน้ และโปรดยื่นแบบคาํรอ้งผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส ์พรอ้มเอกสารหลักฐานท่ีจาํเป็น (ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดับท่ี 5) เพ่ือเขา้ร่วมประชุมผ่าน

ระบบ E-Request  

นอกจากนี ้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนแทนท่าน โปรดใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ข เพ่ือมอบฉันทะ พรอ้มกับระบุความประสงคใ์นการ

ลงคะแนนเสียงแต่ละวาระเพ่ือใหก้รรมการอิสระลงคะแนนเสียงตามความประสงคข์องท่านไดอ้ย่างชดัเจน 

ขอ้มลูของกรรมการอิสระท่ีไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 8 

และจดัส่งหนงัสือมอบฉันทะ พรอ้มเอกสารหลกัฐานท่ีจาํเป็น (ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 5) มายงับริษัท

ล่วงหนา้ทางไปรษณียเ์พ่ือใหบ้รษิัทไดร้บัภายในวนัองัคารท่ี 18 เมษายน 2566 โดยส่งถึง 



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
หนัังสืือเชิิญประชิุมสืามัญผู้้�ถืือหุ�นั ประจำำาปี 256612 

 

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 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน)  

 

 

(นางสาวจรีพร จารุกรสกลุ) 

ประธานคณะกรรมการบรษิัท 

 

 

 

 
 

สิ่งทีแ่นบมาดว้ย 2 

 

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชือ่เพื่อเลอืกตั้งกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

 

ชื่อ - สกุล นายเวทย ์นุชเจริญ 

 

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจบุัน 

- กรรมการอิสระ 

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

วันทีเ่ข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  2 ธันวาคม 2558 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอ  กรรมการอิสระ 

อายุ  69 ปี   สัญชาติ  ไทย 

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 8 ปี (ทั้งนี ้เมื่อรวมระยะเวลาท่ีจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระจนครบวาระท่ีเสนอใน

ครัง้นี ้คือ 11 ปี แต่เน่ืองจากนายเวทย ์นุชเจรญิ เป็นกรรมการอิสระท่ีมีประสบการณใ์น

การทาํงาน มีความรูค้วามสามารถ ทกัษะท่ีเป็นประโยชนต์่อการดาํเนินงานของบรษิัท 

และเขา้ใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี จึงเสนอใหเ้ป็นกรรมการอิสระท่ีมีการดาํรง

ตาํแหน่งเกิน 9 ปี ต่อเน่ืองกนั) 

คุณวุฒิการศึกษา 

- ปรญิญาโท พาณิชยศาสตมหาบณัฑิต สาขาบรหิารธุรกิจ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาตรี วิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาเศรษฐศาสตรเ์กษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี SEC/2558 

- หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ท่ี 31/2556 
 

ประวัติการอบรมอืน่ๆ 

- หลกัสตูรการบรหิารจดัการดา้นความมั่นคงขัน้สงู (สวปอ. มส.) รุน่ท่ี 9/2560 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู รุน่ท่ี 18/2557 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณิชย ์รุน่ท่ี 3/2553 สถาบนัวิทยาการการคา้ หอการคา้ไทย 

- หลกัสตูรโครงสรา้งการสมันาผูบ้ริหารธนาคารและสถาบนัการเงิน รุน่ท่ี 14/2549 สมาคมสถาบนัการศกึษาการธนาคารและ

การเงินไทย 

- หลกัสตูร Commercial Credit Skills Assessment คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
หนัังสืือเชิิญประชิุมสืามัญผู้้�ถืือหุ�นั ประจำำาปี 2566 13 

 

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 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน)  

 

 

(นางสาวจรีพร จารุกรสกลุ) 

ประธานคณะกรรมการบรษิัท 

 

 

 

 
 

สิ่งทีแ่นบมาดว้ย 2 

 

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชือ่เพื่อเลอืกตั้งกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

 

ชื่อ - สกุล นายเวทย ์นุชเจริญ 

 

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจบุัน 

- กรรมการอิสระ 

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

วันทีเ่ข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  2 ธันวาคม 2558 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอ  กรรมการอิสระ 

อายุ  69 ปี   สัญชาติ  ไทย 

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 8 ปี (ทั้งนี ้เมื่อรวมระยะเวลาท่ีจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระจนครบวาระท่ีเสนอใน

ครัง้นี ้คือ 11 ปี แต่เน่ืองจากนายเวทย ์นุชเจรญิ เป็นกรรมการอิสระท่ีมีประสบการณใ์น

การทาํงาน มีความรูค้วามสามารถ ทกัษะท่ีเป็นประโยชนต์่อการดาํเนินงานของบรษิัท 

และเขา้ใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี จึงเสนอใหเ้ป็นกรรมการอิสระท่ีมีการดาํรง

ตาํแหน่งเกิน 9 ปี ต่อเน่ืองกนั) 

คุณวุฒิการศึกษา 

- ปรญิญาโท พาณิชยศาสตมหาบณัฑิต สาขาบรหิารธุรกิจ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาตรี วิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาเศรษฐศาสตรเ์กษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี SEC/2558 

- หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ท่ี 31/2556 
 

ประวัติการอบรมอืน่ๆ 

- หลกัสตูรการบรหิารจดัการดา้นความมั่นคงขัน้สงู (สวปอ. มส.) รุน่ท่ี 9/2560 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู รุน่ท่ี 18/2557 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณิชย ์รุน่ท่ี 3/2553 สถาบนัวิทยาการการคา้ หอการคา้ไทย 

- หลกัสตูรโครงสรา้งการสมันาผูบ้ริหารธนาคารและสถาบนัการเงิน รุน่ท่ี 14/2549 สมาคมสถาบนัการศกึษาการธนาคารและ

การเงินไทย 

- หลกัสตูร Commercial Credit Skills Assessment คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
หนัังสืือเชิิญประชิุมสืามัญผู้้�ถืือหุ�นั ประจำำาปี 256614 

 
 

 

การถือครองหลักทรัพยใ์นบริษัท ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2565 (รวมคู่สมรส และบตุรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ)  

- ไม่ม ี- 

 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

- ไม่ม ี- 
 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปี 2565 

- คณะกรรมการบรษิทั    10/10 ครัง้ 

- คณะกรรมการตรวจสอบ    7/7 ครัง้ 

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 4/4 ครัง้ 

- การประชมุสามญัผูถื้อหุน้    1/1 ครัง้ 
 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท 

- ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง - 
 

การดาํรงตาํแหน่งอืน่ๆ ในปัจจุบัน 

บรษิัทจดทะเบียน 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2564 - ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท สหการประมลู จาํกดั (มหาชน) 

2563 - ปัจจบุนั  กรรมการบรหิาร 

2564 - ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการบรษิทั 

ประธานคณะกรรมการความเส่ียง 

กรรมการตรวจสอบ  

กรรมการอิสระ 

บรษิัท ไมโครลิสซิ่ง จาํกดั (มหาชน) 

2560 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบรษิัท

กรรมการอิสระ 

บรษิัท สยามราชธานี จาํกดั จาํกดั (มหาชน) 

2560 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบรษิัท 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 

บรษิัท สยามเทคนิคคอนกรีต จาํกดั (มหาชน) 

2560 - ปัจจบุนั  ท่ีปรกึษา บรษิัท ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

2557 - ปัจจบุนั  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 

บรษิัท ไทยฟู้ดส ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 
 

 

บรษิัท / กิจการท่ีไมใ่ช่บรษิัทจดทะเบียน (จาํนวน 7 กิจการ) 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2565 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท บีเวลธ ์คอนซลัแทนท ์จาํกดั 

2565 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เอราวณัประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

2565 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ทิพย ไอเอสบี จาํกดั 

2563 - ปัจจบุนั ผูท้รงคณุวฒุ ิ ศนูยท่ี์ปรกึษาทางการเงนิ (บสย.F.A. Center) 

2561 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบรษิัท บรษิัท ฮินซิซ ึ(ประเทศไทย) จาํกดั 

2560 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบรษิัท  บรษิัท ไทยเทคโนกลาส กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

2558 - ปัจจบุนั ผูท้รงคณุวฒุิ / ท่ีปรีกษา ธนาคารพฒันาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

 

ประสบการณท์าํงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2561 - 2562  กรรมการ  บรษิัท เงินทนุ ศรีสวสัดิ ์จาํกดั (มหาชน) 

2560 - 2562 กรรมการ บรษิัท ไรมอน แลนด ์จาํกดั (มหาชน) 

2558 - 2562 กรรมการ บรษิัท ศรีสวสัดิ์พาวเวอร ์จาํกดั 

2559 - 2561 กรรมการ องคก์ารประปาส่วนภมูิภาค 

2559 - 2561 กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ ตลาดหลกัทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ 

2558 - 2561 กรรมการ  องคก์ารสวนสตัวแ์ห่งประเทศไทย 

2558 - 2561 กรรมการ  องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้

 

 



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
หนัังสืือเชิิญประชิุมสืามัญผู้้�ถืือหุ�นั ประจำำาปี 2566 15 

 
 

 

การถือครองหลักทรัพยใ์นบริษัท ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2565 (รวมคู่สมรส และบตุรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ)  

- ไม่ม ี- 

 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

- ไม่ม ี- 
 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปี 2565 

- คณะกรรมการบรษิทั    10/10 ครัง้ 

- คณะกรรมการตรวจสอบ    7/7 ครัง้ 

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 4/4 ครัง้ 

- การประชมุสามญัผูถื้อหุน้    1/1 ครัง้ 
 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท 

- ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง - 
 

การดาํรงตาํแหน่งอืน่ๆ ในปัจจุบัน 

บรษิัทจดทะเบียน 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2564 - ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท สหการประมลู จาํกดั (มหาชน) 

2563 - ปัจจบุนั  กรรมการบรหิาร 

2564 - ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการบรษิทั 

ประธานคณะกรรมการความเส่ียง 

กรรมการตรวจสอบ  

กรรมการอิสระ 

บรษิัท ไมโครลิสซิ่ง จาํกดั (มหาชน) 

2560 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบรษิัท

กรรมการอิสระ 

บรษิัท สยามราชธานี จาํกดั จาํกดั (มหาชน) 

2560 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบรษิัท 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 

บรษิัท สยามเทคนิคคอนกรีต จาํกดั (มหาชน) 

2560 - ปัจจบุนั  ท่ีปรกึษา บรษิัท ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

2557 - ปัจจบุนั  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 

บรษิัท ไทยฟู้ดส ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 
 

 

บรษิัท / กิจการท่ีไมใ่ช่บรษิัทจดทะเบียน (จาํนวน 7 กิจการ) 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2565 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท บีเวลธ ์คอนซลัแทนท ์จาํกดั 

2565 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เอราวณัประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

2565 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ทิพย ไอเอสบี จาํกดั 

2563 - ปัจจบุนั ผูท้รงคณุวฒุ ิ ศนูยท่ี์ปรกึษาทางการเงนิ (บสย.F.A. Center) 

2561 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบรษิัท บรษิัท ฮินซิซ ึ(ประเทศไทย) จาํกดั 

2560 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบรษิัท  บรษิัท ไทยเทคโนกลาส กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

2558 - ปัจจบุนั ผูท้รงคณุวฒุิ / ท่ีปรีกษา ธนาคารพฒันาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

 

ประสบการณท์าํงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2561 - 2562  กรรมการ  บรษิัท เงินทนุ ศรีสวสัดิ ์จาํกดั (มหาชน) 

2560 - 2562 กรรมการ บรษิัท ไรมอน แลนด ์จาํกดั (มหาชน) 

2558 - 2562 กรรมการ บรษิัท ศรีสวสัดิ์พาวเวอร ์จาํกดั 

2559 - 2561 กรรมการ องคก์ารประปาส่วนภมูิภาค 

2559 - 2561 กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ ตลาดหลกัทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ 

2558 - 2561 กรรมการ  องคก์ารสวนสตัวแ์ห่งประเทศไทย 

2558 - 2561 กรรมการ  องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้

 

 



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
หนัังสืือเชิิญประชิุมสืามัญผู้้�ถืือหุ�นั ประจำำาปี 256616 

 
 

ชื่อ - สกุล นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต 

 

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจบุัน 

- กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

- ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และการพฒันาอย่างยั่งยืน   

วันทีเ่ข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  2 ธันวาคม 2558 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอ  กรรมการอิสระ 

อายุ  71 ปี   สัญชาติ  ไทย 

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 8 ปี (ทั้งนี ้เมื่อรวมระยะเวลาท่ีจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระจนครบวาระท่ีเสนอใน

ครั้ง นี ้ คือ 11 ปี แต่ เ น่ืองจากนางพรรณี วรวุฒิจงสถิต เป็นกรรมการอิสระท่ีมี

ประสบการณ์ในการทาํงาน มีความรูค้วามสามารถ ทักษะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ

ดาํเนินงานของบรษิัท และเขา้ใจในธุรกิจของบรษิัทเป็นอย่างดี จึงเสนอใหเ้ป็นกรรมการ

อิสระท่ีมีการดาํรงตาํแหน่งเกิน 9 ปี ต่อเน่ืองกนั) 

คุณวุฒิการศึกษา 

- ปรญิญาโท บญัชีมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ปรญิญาตรี บญัชีบณัฑติ (เกียรตินิยม) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุน่ท่ี 7/2565 

- หลกัสตูร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุน่ท่ี 4/2560 

- หลกัสตูร Ethical Leadership Program (ELP) รุน่ท่ี 2/2558 

- หลกัสตูร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุน่ท่ี 10/2557 

- หลกัสตูร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุน่ท่ี 10/2557 

- หลกัสตูร Role of the Nomination & Governance Committee (RNG) รุน่ท่ี 1/2554 

- หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ท่ี 25/2554 

- หลกัสตูร DCP Refresher Course (RE DCP) รุน่ท่ี 2/2552 

- หลกัสตูร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุน่ท่ี 1/2552 

- หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC) รุน่ท่ี 7/2551 

- หลกัสตูร Chartered Director Class (CDC) รุน่ท่ี 7/2551 

- หลกัสตูร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุน่ท่ี 2/2551 

- หลกัสตูร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุน่ท่ี 1/2550 

 
 

- หลกัสตูร Improve the Quality of Financial Reporting (MFR) รุน่ท่ี 5/2550 

- หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุน่ท่ี 2/2547 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 2/2546 

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 38/2546 

 

ประวัติการอบรมอืน่ๆ 

- Certified Public Accountant (CPA) สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์ 

- Certified Professional Internal Auditors (CPIA) สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย  

- Qualified Internal Auditors (QIA) สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย  

- Certified Internal Auditor (CIA) The Institute of Internal Auditors (IIA) 

 

การถือครองหลักทรัพยใ์นบริษัท ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2565 (รวมคู่สมรส และบตุรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ)  

- ไม่ม ี- 

 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

- ไม่มี - 

 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปี 2565 

- คณะกรรมการบรษิทั     10/10 ครัง้ 

- คณะกรรมการตรวจสอบ     7/7 ครัง้ 

- คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอย่างยั่งยืน  3/3 ครัง้ 

- การประชมุสามญัผูถื้อหุน้     1/1 ครัง้ 

 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   บรษิัท สหพฒันาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน)     ประเภทธุรกิจสาธารณปูโภค 

 

การดาํรงตาํแหน่งอืน่ๆ ในปัจจุบัน 

บรษิัทจดทะเบียน 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  

และกรรมการตรวจสอบ 

บรษิัท สหพฒันาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

2550 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบรษิัท 

กรรมการอิสระ  

บรษิัท โมโน เน็กซ ์จาํกดั (มหาชน) 

2553 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  

และกรรมการตรวจสอบ 

บรษิัท ไทยวาโก ้จาํกดั (มหาชน) 

2547 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  บรษิัท บรุ๊คเคอร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
หนัังสืือเชิิญประชิุมสืามัญผู้้�ถืือหุ�นั ประจำำาปี 2566 17 

 
 

ชื่อ - สกุล นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต 

 

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจบุัน 

- กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

- ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และการพฒันาอย่างยั่งยืน   

วันทีเ่ข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  2 ธันวาคม 2558 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอ  กรรมการอิสระ 

อายุ  71 ปี   สัญชาติ  ไทย 

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 8 ปี (ทั้งนี ้เมื่อรวมระยะเวลาท่ีจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระจนครบวาระท่ีเสนอใน

ครั้ง นี ้ คือ 11 ปี แต่ เ น่ืองจากนางพรรณี วรวุฒิจงสถิต เป็นกรรมการอิสระท่ีมี

ประสบการณ์ในการทาํงาน มีความรูค้วามสามารถ ทักษะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ

ดาํเนินงานของบรษิัท และเขา้ใจในธุรกิจของบรษิัทเป็นอย่างดี จึงเสนอใหเ้ป็นกรรมการ

อิสระท่ีมีการดาํรงตาํแหน่งเกิน 9 ปี ต่อเน่ืองกนั) 

คุณวุฒิการศึกษา 

- ปรญิญาโท บญัชีมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ปรญิญาตรี บญัชีบณัฑติ (เกียรตนิิยม) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุน่ท่ี 7/2565 

- หลกัสตูร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุน่ท่ี 4/2560 

- หลกัสตูร Ethical Leadership Program (ELP) รุน่ท่ี 2/2558 

- หลกัสตูร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุน่ท่ี 10/2557 

- หลกัสตูร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุน่ท่ี 10/2557 

- หลกัสตูร Role of the Nomination & Governance Committee (RNG) รุน่ท่ี 1/2554 

- หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ท่ี 25/2554 

- หลกัสตูร DCP Refresher Course (RE DCP) รุน่ท่ี 2/2552 

- หลกัสตูร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุน่ท่ี 1/2552 

- หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC) รุน่ท่ี 7/2551 

- หลกัสตูร Chartered Director Class (CDC) รุน่ท่ี 7/2551 

- หลกัสตูร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุน่ท่ี 2/2551 

- หลกัสตูร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุน่ท่ี 1/2550 

 
 

- หลกัสตูร Improve the Quality of Financial Reporting (MFR) รุน่ท่ี 5/2550 

- หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุน่ท่ี 2/2547 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 2/2546 

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 38/2546 

 

ประวัติการอบรมอืน่ๆ 

- Certified Public Accountant (CPA) สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์ 

- Certified Professional Internal Auditors (CPIA) สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย  

- Qualified Internal Auditors (QIA) สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย  

- Certified Internal Auditor (CIA) The Institute of Internal Auditors (IIA) 

 

การถือครองหลักทรัพยใ์นบริษัท ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2565 (รวมคู่สมรส และบตุรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ)  

- ไม่ม ี- 

 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

- ไม่มี - 

 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปี 2565 

- คณะกรรมการบรษิทั     10/10 ครัง้ 

- คณะกรรมการตรวจสอบ     7/7 ครัง้ 

- คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอย่างยั่งยืน  3/3 ครัง้ 

- การประชมุสามญัผูถื้อหุน้     1/1 ครัง้ 

 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   บรษิัท สหพฒันาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน)     ประเภทธุรกิจสาธารณปูโภค 

 

การดาํรงตาํแหน่งอืน่ๆ ในปัจจุบัน 

บรษิัทจดทะเบียน 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  

และกรรมการตรวจสอบ 

บรษิัท สหพฒันาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

2550 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบรษิัท 

กรรมการอิสระ  

บรษิัท โมโน เน็กซ ์จาํกดั (มหาชน) 

2553 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  

และกรรมการตรวจสอบ 

บรษิัท ไทยวาโก ้จาํกดั (มหาชน) 

2547 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  บรษิัท บรุ๊คเคอร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
หนัังสืือเชิิญประชิุมสืามัญผู้้�ถืือหุ�นั ประจำำาปี 256618 

 
 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

กรรมการตรวจสอบ 

ประธานคณะกรรมการสรรหา 

และประธานคณะกรรมการ

พิจารณาผลตอบแทน 
 

บรษิัท / กิจการท่ีไมใ่ช่บรษิัทจดทะเบียน (จาํนวน 6 กิจการ) 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2563 - ปัจจบุนั กรรมการวิชาชีพบญัชีดา้นภาษี

อากร 

สภาวิชาชีพบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ ์

2563 - ปัจจบุนั ท่ีปรกึษากรรมการวิชาชีพบญัชี

ดา้นบญัชีบรหิาร 

2563 - ปัจจบุนั ท่ีปรกึษาคณะกรรมการบรหิาร

สาขา 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ สมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย 

2560 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ ราชวิทยาลยัจฬุาภรณ ์

2559 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษิทั บรษิัท พี ดบับลิว คอนซลัแทน้ท ์จาํกดั 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

 

ประสบการณท์าํงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2560 - 2562 ท่ีปรกึษาในคณะกรรมการวิชาชพี

บญัชีดา้นภาษีอากร 

สภาวิชาชีพบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ ์ 

2560 - 2562 คณะอนกุรรมการพฒันาระบบ

บญัชีชดุเดียว 

2557 - 2560 กรรมการวิชาชีพบญัช ีดา้นการ

บญัชีภาษีอากร 

2553 - 2560 กรรมการภาษีอากร หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

 

 
 

ชื่อ-สกุล  นายเดวิด ริชารด์ นารโ์ดน 

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจบุัน กรรมการ  

วันทีเ่ข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 30 มิถนุายน 2551 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอ  กรรมการ 

อายุ 67 ปี   สัญชาติ  อเมรกินั 

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  15 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา 

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ Northeastern University, Boston ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาตรี บรหิารธุรกจิ Northeastern University, Boston ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

 

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 57/2548 

 

ประวัติการอบรมอืน่ๆ 

- ไม่ม ี- 

 

การถือครองหลักทรัพยใ์นบริษัท ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2565  (รวมคู่สมรส และบุตรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ)  

- ไม่มี - 

 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

- ไม่มี - 

 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปี 2565 

- คณะกรรมการบรษิทั    10/10 ครัง้ 

- คณะกรรมการบรหิาร    9/9 ครัง้ 

- คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง   4/4 ครัง้ 

- การประชมุสามญัผูถื้อหุน้    1/1 ครัง้ 

 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท 

- ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง - 

 

 



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
หนัังสืือเชิิญประชิุมสืามัญผู้้�ถืือหุ�นั ประจำำาปี 2566 19 

 
 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

กรรมการตรวจสอบ 

ประธานคณะกรรมการสรรหา 

และประธานคณะกรรมการ

พิจารณาผลตอบแทน 
 

บรษิัท / กิจการท่ีไมใ่ช่บรษิัทจดทะเบียน (จาํนวน 6 กิจการ) 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2563 - ปัจจบุนั กรรมการวิชาชีพบญัชีดา้นภาษี

อากร 

สภาวิชาชีพบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ ์

2563 - ปัจจบุนั ท่ีปรกึษากรรมการวิชาชีพบญัชี

ดา้นบญัชีบรหิาร 

2563 - ปัจจบุนั ท่ีปรกึษาคณะกรรมการบรหิาร

สาขา 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ สมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย 

2560 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ ราชวิทยาลยัจฬุาภรณ ์

2559 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษิทั บรษิัท พี ดบับลิว คอนซลัแทน้ท ์จาํกดั 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

 

ประสบการณท์าํงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2560 - 2562 ท่ีปรกึษาในคณะกรรมการวิชาชพี

บญัชีดา้นภาษีอากร 

สภาวิชาชีพบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ ์ 

2560 - 2562 คณะอนกุรรมการพฒันาระบบ

บญัชีชดุเดียว 

2557 - 2560 กรรมการวิชาชีพบญัช ีดา้นการ

บญัชีภาษีอากร 

2553 - 2560 กรรมการภาษีอากร หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

 

 
 

ชื่อ-สกุล  นายเดวิด ริชารด์ นารโ์ดน 

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจบุัน กรรมการ  

วันทีเ่ข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 30 มิถนุายน 2551 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอ  กรรมการ 

อายุ 67 ปี   สัญชาติ  อเมรกินั 

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  15 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา 

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ Northeastern University, Boston ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาตรี บรหิารธุรกจิ Northeastern University, Boston ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

 

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 57/2548 

 

ประวัติการอบรมอืน่ๆ 

- ไม่ม ี- 

 

การถือครองหลักทรัพยใ์นบริษัท ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2565  (รวมคู่สมรส และบุตรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ)  

- ไม่มี - 

 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

- ไม่มี - 

 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปี 2565 

- คณะกรรมการบรษิทั    10/10 ครัง้ 

- คณะกรรมการบรหิาร    9/9 ครัง้ 

- คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง   4/4 ครัง้ 

- การประชมุสามญัผูถื้อหุน้    1/1 ครัง้ 

 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท 

- ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง - 

 

 



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
หนัังสืือเชิิญประชิุมสืามัญผู้้�ถืือหุ�นั ประจำำาปี 256620 

 
 

การดาํรงตาํแหน่งอืน่ๆ ในปัจจุบัน 

บรษิัทจดทะเบียน 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2559 – ปัจจบุนั  กรรมการ  

 

บรษิัท ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) 

 

บรษิัท / กิจการท่ีไมใ่ช่บรษิัทจดทะเบียน (จาํนวน 7 กิจการ) 

การดาํรงตาํแหน่งในบรษิัทย่อยของบรษิัท ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2537 - ปัจจบุนั กรรมการ  

กรรมการบรหิาร 

บรษิัท ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

 

การดาํรงตาํแหน่งในบรษิัทย่อยของบรษิัท ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2563 – ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ ทสั จาํกดั 

2561 – ปัจจบุนั    กรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล เอสเตท ระยอง จาํกดั 

2560 – ปัจจบุนั  กรรมการ WHA Industrial Zone Nghe An Joint Stock Company 

2560 – ปัจจบุนั  กรรมการ WHA Industrial Management Services Vietnam Company 

Limited 

2537 – ปัจจบุนั  กรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท อีสเทิรน์ ซีบอรด์ อินดสัเตรียล เอสเตท (ระยอง) จาํกดั 

 

การดาํรงตาํแหน่งในบรษิัทรว่มของบรษิัท ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2563 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท บีไอจี ดบับลิวเอชเอ อินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 

 

ประสบการณท์าํงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2559 – มี.ค. 2566 กรรมการบรหิาร  

กรรมการบรหิารความเส่ียง 

บรษิัท ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 
 

 

 

 

 
 

บรษิัทย่อยของบรษิัท ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2564 – ม.ค. 2566 กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอยพีู เอเซยี รีเคลมเมชั่น วอเตอร ์จาํกดั 

2562 – ม.ค. 2566 กรรมการ WHAUP (SG) 2DR PTE. Limited 

2561 – ม.ค. 2566 กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ โซล่าร ์จาํกดั 

2561 – ม.ค. 2566 กรรมการ WHAUP Nghe An Joint Stock Company 

2560 – ม.ค. 2566 กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอยพีู อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั 

2560 – ม.ค. 2566 กรรมการ WHAUP (SG) 1 PTE. Limited 

2560 – ม.ค. 2566 กรรมการ WHAUP (SG) 2 PTE. Limited 

2558 – ม.ค. 2566 กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ เอ็นเนอรย์ี่ 2 จาํกดั 

2554 – ม.ค. 2566 กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ เอ็นเนอรย์ี่ จาํกดั 

2548 – ม.ค. 2566 กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ วอเตอร ์จาํกดั 

 

บรษิัทรว่มของบรษิัท ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2564 – ม.ีค. 2566 ประธานคณะกรรมการบรษิัท บรษิัท อีสเทิรน์ซีบอรด์ คลีนเอ็นเนอรย์ี่ จาํกดั 

2564 – ม.ีค. 2566 ประธานคณะกรรมการบรษิัท บรษิัท ชลบรีุ คลีนเอ็นเนอรย์ี่ จาํกดั 

2563 – ม.ค. 2566 กรรมการ Duong River Surface Water Plant Joint Stock Company 

2556 – ม.ค. 2566 กรรมการ บรษิัท เก็คโค–่วนั จาํกดั 

 

บรษิัทย่อยของบรษิัท ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2537 - ก.พ. 2566 ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารกลุ่มนิคม

อตุสาหกรรมและตา่งประเทศ 

 บรษิัท ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

 

บรษิัทย่อยของบรษิัท ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2564 – ม.ค. 2566 กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล บิวดิง้ จาํกดั 

2564 – ม.ค. 2566    กรรมการ Wei Hua Guo Tai (Sanya) Business Consulting Company 

Limited 



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
หนัังสืือเชิิญประชิุมสืามัญผู้้�ถืือหุ�นั ประจำำาปี 2566 21 

 
 

การดาํรงตาํแหน่งอืน่ๆ ในปัจจุบัน 

บรษิัทจดทะเบียน 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2559 – ปัจจบุนั  กรรมการ  

 

บรษิัท ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) 

 

บรษิัท / กิจการท่ีไมใ่ช่บรษิัทจดทะเบียน (จาํนวน 7 กิจการ) 

การดาํรงตาํแหน่งในบรษิัทย่อยของบรษิัท ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2537 - ปัจจบุนั กรรมการ  

กรรมการบรหิาร 

บรษิัท ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

 

การดาํรงตาํแหน่งในบรษิัทย่อยของบรษิัท ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2563 – ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ ทสั จาํกดั 

2561 – ปัจจบุนั    กรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล เอสเตท ระยอง จาํกดั 

2560 – ปัจจบุนั  กรรมการ WHA Industrial Zone Nghe An Joint Stock Company 

2560 – ปัจจบุนั  กรรมการ WHA Industrial Management Services Vietnam Company 

Limited 

2537 – ปัจจบุนั  กรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท อีสเทิรน์ ซีบอรด์ อินดสัเตรียล เอสเตท (ระยอง) จาํกดั 

 

การดาํรงตาํแหน่งในบรษิัทรว่มของบรษิัท ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2563 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท บีไอจี ดบับลิวเอชเอ อินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 

 

ประสบการณท์าํงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2559 – มี.ค. 2566 กรรมการบรหิาร  

กรรมการบรหิารความเส่ียง 

บรษิัท ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 
 

 

 

 

 
 

บรษิัทย่อยของบรษิัท ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2564 – ม.ค. 2566 กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอยพีู เอเซยี รีเคลมเมชั่น วอเตอร ์จาํกดั 

2562 – ม.ค. 2566 กรรมการ WHAUP (SG) 2DR PTE. Limited 

2561 – ม.ค. 2566 กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ โซล่าร ์จาํกดั 

2561 – ม.ค. 2566 กรรมการ WHAUP Nghe An Joint Stock Company 

2560 – ม.ค. 2566 กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอยพีู อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั 

2560 – ม.ค. 2566 กรรมการ WHAUP (SG) 1 PTE. Limited 

2560 – ม.ค. 2566 กรรมการ WHAUP (SG) 2 PTE. Limited 

2558 – ม.ค. 2566 กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ เอ็นเนอรย์ี่ 2 จาํกดั 

2554 – ม.ค. 2566 กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ เอ็นเนอรย์ี่ จาํกดั 

2548 – ม.ค. 2566 กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ วอเตอร ์จาํกดั 

 

บรษิัทรว่มของบรษิัท ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2564 – ม.ีค. 2566 ประธานคณะกรรมการบรษิัท บรษิัท อีสเทิรน์ซีบอรด์ คลีนเอ็นเนอรย์ี่ จาํกดั 

2564 – ม.ีค. 2566 ประธานคณะกรรมการบรษิัท บรษิัท ชลบรีุ คลีนเอ็นเนอรย์ี่ จาํกดั 

2563 – ม.ค. 2566 กรรมการ Duong River Surface Water Plant Joint Stock Company 

2556 – ม.ค. 2566 กรรมการ บรษิัท เก็คโค–่วนั จาํกดั 

 

บรษิัทย่อยของบรษิัท ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2537 - ก.พ. 2566 ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารกลุ่มนิคม

อตุสาหกรรมและตา่งประเทศ 

 บรษิัท ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

 

บรษิัทย่อยของบรษิัท ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2564 – ม.ค. 2566 กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล บิวดิง้ จาํกดั 

2564 – ม.ค. 2566    กรรมการ Wei Hua Guo Tai (Sanya) Business Consulting Company 

Limited 



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
หนัังสืือเชิิญประชิุมสืามัญผู้้�ถืือหุ�นั ประจำำาปี 256622 

 
 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2562 – ม.ค. 2566    กรรมการ WHA Industrial Development 2 (SG) Company Limited 

2559 – ม.ค. 2566   กรรมการ WHA Industrial Development (SG) Pte. Limited 

2559 – ม.ค. 2566  กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท ์อินเตอรเ์นชั่น

แนล จาํกดั 

2558 – ม.ค. 2566    กรรมการ WHA Industrial Development International (SG) Pte. Limited 

2557 – ม.ค. 2566  กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ อีสเทิรน์ซีบอรด์ อินดสัเตรียลเอสเตท 4 จาํกดั 

2556 – ม.ค. 2566  กรรมการ บริษัท อีสเทิรน์ซีบอรด์ พรอ้พเพอรต์ี ้แอนด ์มารีน่า เซอรว์ิสเซส 

จาํกดั  

2555 – ม.ค. 2566  กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ ระยอง 36 จาํกดั 

2548 – ม.ค. 2566 กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ ระยอง ท่ีดินอตุสาหกรรม จาํกดั 

2548 – ม.ค. 2566  กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ สระบรีุ ท่ีดินอตุสาหกรรม จาํกดั 

2546 – ม.ค. 2566  กรรมการ บรษิัท เดอะพารค์เรสซิเดนซ ์จาํกดั 

2544 – ม.ค. 2566  กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท ์

เอ็นจิเนียริ่ง จาํกดั 

2540 – ม.ค. 2566    กรรมการ WHA Industrial Development International (BVI) Company 

Limited 

2539 – ม.ค. 2566  กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ อีสเทิรน์ซีบอรด์ อินดสัเตรียลเอสเตท จาํกดั 

2538 – ม.ค. 2566  กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ไพพไ์ลน ์เซอรว์ิสเซส จาํกดั  

2537 – ม.ค. 2566  กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ อีสเทิรน์ อินดสัเตรียลเอสเตท จาํกดั 

2537 – 2563  กรรมการ WHA Industrial Development International Company Limited 

(Cayman Island) 

 

 

 

 
 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 3 

 

ข้อมูลของผู้สอบบัญชทีีไ่ด้รับการเสนอชื่อ ประจาํปี 2566 

(รายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั) 

 

ชื่อ – ชือ่สกลุ นายบญุเรือง  เลิศวเิศษวิทย ์

อายุ 47 ปี 

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต (CPA) ทะเบียนเลขท่ี 6552 

โดยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัท ตัง้แต่ปี 2564 

วุฒิการศึกษา ปรญิญาตรี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์สาขาพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี

อื่นๆ - สอบผ่านผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของรฐัเวอรจ์เินีย ประเทศสหรฐัอเมรกิา  

(ไม่ไดจ้ดทะเบียนเป็นผูส้อบบญัช)ี 

- เขา้รว่มสมัมนา Global Japanese Business Network Seminar, 2561  

ประเทศญ่ีปุ่ น (โตเกียว) 

- ผูส้อนในหลกัสตูร US Curriculum Auditing Workshop 2018 (UCAW) , 2561 

- เขา้รว่ม PwC Thailand Symposium 2018 'Managing Challenges to unleash corporate 

growth, 2561  

- เขา้รว่ม AICPA Conference on Current SEC and PCAOB Developments, 2561  

ณ ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์

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

ประสบการณ ์

การทาํงาน 

- ปี 2554 ถึง ปัจจบุนั   ตาํแหน่ง Partner 

บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั ประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร) 

- ปี 2552 ถึง 2554   ตาํแหน่ง Senior Manager – Director 

บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ อาราตะ แอลแอลซ ี(ประเทศญ่ีปุ่ น, โตเกียว) 

- ปี 2546 ถึง 2549   ตาํแหน่ง Manager 

บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ แอลแอลซ ี(ประเทศสหรฐัอเมรกิา, วอชงิตนั ดซีี เมโทร) 

- ปี 2541 ถึง 2546   ตาํแหน่ง Associates – Manager 

บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั ประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร) 

ประสบการณด์้าน

ตรวจสอบบัญชี  

จาํนวน 25 ปี  

ประเภทธุรกิจท่ีเคยมีประสบการณต์รวจสอบ ไดแ้ก ่

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์

- Nirvana Daii Public Company Limited 

- WHA Business Complex Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust 

- WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust 

 

 



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
หนัังสืือเชิิญประชิุมสืามัญผู้้�ถืือหุ�นั ประจำำาปี 2566 23 

 
 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2562 – ม.ค. 2566    กรรมการ WHA Industrial Development 2 (SG) Company Limited 

2559 – ม.ค. 2566   กรรมการ WHA Industrial Development (SG) Pte. Limited 

2559 – ม.ค. 2566  กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท ์อินเตอรเ์นชั่น

แนล จาํกดั 

2558 – ม.ค. 2566    กรรมการ WHA Industrial Development International (SG) Pte. Limited 

2557 – ม.ค. 2566  กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ อีสเทิรน์ซีบอรด์ อินดสัเตรียลเอสเตท 4 จาํกดั 

2556 – ม.ค. 2566  กรรมการ บริษัท อีสเทิรน์ซีบอรด์ พรอ้พเพอรต์ี ้แอนด ์มารีน่า เซอรว์ิสเซส 

จาํกดั  

2555 – ม.ค. 2566  กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ ระยอง 36 จาํกดั 

2548 – ม.ค. 2566 กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ ระยอง ท่ีดินอตุสาหกรรม จาํกดั 

2548 – ม.ค. 2566  กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ สระบรีุ ท่ีดินอตุสาหกรรม จาํกดั 

2546 – ม.ค. 2566  กรรมการ บรษิัท เดอะพารค์เรสซิเดนซ ์จาํกดั 

2544 – ม.ค. 2566  กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท ์

เอ็นจิเนียริ่ง จาํกดั 

2540 – ม.ค. 2566    กรรมการ WHA Industrial Development International (BVI) Company 

Limited 

2539 – ม.ค. 2566  กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ อีสเทิรน์ซีบอรด์ อินดสัเตรียลเอสเตท จาํกดั 

2538 – ม.ค. 2566  กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ไพพไ์ลน ์เซอรว์ิสเซส จาํกดั  

2537 – ม.ค. 2566  กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ อีสเทิรน์ อินดสัเตรียลเอสเตท จาํกดั 

2537 – 2563  กรรมการ WHA Industrial Development International Company Limited 

(Cayman Island) 

 

 

 

 
 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 3 

 

ข้อมูลของผู้สอบบัญชทีีไ่ด้รับการเสนอชื่อ ประจาํปี 2566 

(รายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั) 

 

ชื่อ – ชือ่สกลุ นายบญุเรือง  เลิศวเิศษวิทย ์

อายุ 47 ปี 

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต (CPA) ทะเบียนเลขท่ี 6552 

โดยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัท ตัง้แต่ปี 2564 

วุฒิการศึกษา ปรญิญาตรี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์สาขาพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี

อื่นๆ - สอบผ่านผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของรฐัเวอรจ์เินีย ประเทศสหรฐัอเมรกิา  

(ไม่ไดจ้ดทะเบียนเป็นผูส้อบบญัช)ี 

- เขา้รว่มสมัมนา Global Japanese Business Network Seminar, 2561  

ประเทศญ่ีปุ่ น (โตเกียว) 

- ผูส้อนในหลกัสตูร US Curriculum Auditing Workshop 2018 (UCAW) , 2561 

- เขา้รว่ม PwC Thailand Symposium 2018 'Managing Challenges to unleash corporate 

growth, 2561  

- เขา้รว่ม AICPA Conference on Current SEC and PCAOB Developments, 2561  

ณ ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์

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

ประสบการณ ์

การทาํงาน 

- ปี 2554 ถึง ปัจจบุนั   ตาํแหน่ง Partner 

บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั ประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร) 

- ปี 2552 ถึง 2554   ตาํแหน่ง Senior Manager – Director 

บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ อาราตะ แอลแอลซ ี(ประเทศญ่ีปุ่ น, โตเกียว) 

- ปี 2546 ถึง 2549   ตาํแหน่ง Manager 

บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ แอลแอลซ ี(ประเทศสหรฐัอเมรกิา, วอชงิตนั ดซีี เมโทร) 

- ปี 2541 ถึง 2546   ตาํแหน่ง Associates – Manager 

บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั ประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร) 

ประสบการณด์้าน

ตรวจสอบบัญชี  

จาํนวน 25 ปี  

ประเภทธุรกิจท่ีเคยมีประสบการณต์รวจสอบ ไดแ้ก ่

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์

- Nirvana Daii Public Company Limited 

- WHA Business Complex Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust 

- WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust 

 

 



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
หนัังสืือเชิิญประชิุมสืามัญผู้้�ถืือหุ�นั ประจำำาปี 256624  

 

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ต่างประเทศ 

- Fabrinet (US Listed Company) 

อ่ืนๆ 

- Gulf Electricity Public Company Limited 

- Thai Oil Public Company Limited 

- Trans-Thai Malaysia Company Limited 

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-ี 

 

ชื่อ – ชือ่สกลุ นายไพบลู  ตนักลู 

อายุ 54 ปี 

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต (CPA) ทะเบียนเลขท่ี 4298  

วุฒิการศึกษา ปรญิญาโททางการบรหิาร การเงนิ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

อื่นๆ - ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์

- ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของประเทศลาวและกมัพชูา 

- ประกาศนียบตัรเร่ืองความเป็นผูน้าํระดบัสงูของเอเชีย, INSEAD Singapore 

- หลกัสตูรบรหิารวิทยาประกนัภยัระดบัสงู (วปส) รุน่ท่ี 8 สถาบนัวทิยาการประกนัภยั

ระดบัสงู 

- หลกัสตูรวิทยาการจดัการสาํหรบันกับรหิารระดบัสงู (วบส) รุน่ท่ี 1 

- Director Certification Program (IOD class 242/2017 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณิชน ์(TEPCOT9)  

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูรพฒันาผูบ้รหิาร (EDP) รุน่ท่ี 10 สมาคมบรษิัทจดทะเบียนแห่ง

ประเทศไทย (TLCA) 

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

ประสบการณ ์

การทาํงาน 

- ปี 2546 ถึง ปัจจบุนั  ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการถงึหุน้ส่วนสาํนกังาน  

บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้สค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั 

- ปี 2538 ถึง 2545   ตาํแหน่ง ปรกึษาอาวโุสถึงผูช้่วยผูอ้าํนวยการ  

บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้สค์เูปอรส์ เอฟเอเอส จาํกดั 

- ปี 2533 ถึง 2538  ตาํแหน่ง ผูช้่วยผูต้รวจสอบบญัชถีึงผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบบญัช ี

ประสบการณด์้าน

ตรวจสอบบัญชี  

จาํนวน 32 ปี  

ประเภทธุรกิจท่ีเคยมีประสบการณต์รวจสอบ ไดแ้ก ่

- ประกนัชีวติและประกนัวินาศภยั 

- ขนส่งและจดัจาํหน่ายสินคา้ รวมถึงคลงัสินคา้ 

- ผลิตและคา้ขาย 

- เหมือง 

- ธุรกิจบรกิารและโรงแรม 

- อสงัหารมิทรพัย ์

ข้อมูลประกอบการพิจารณา    

1. ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย -ไม่ม-ี 

2. ความสมัพนัธก์บับรษิัท/บรษิัทย่อย/บรษิัทรว่ม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนั -ไม่ม-ี 

3. ความสมัพนัธท์างธุรกจิท่ีมีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ย่างเป็นอิสระ -ไม่ม-ี 

4. ความสมัพนัธใ์นฐานะกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรือดาํรงตาํแหน่งหนา้ท่ีใดๆ ของบรษิัทหรือ

บรษิัทย่อย 

-ไม่ม-ี 

 



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
หนัังสืือเชิิญประชิุมสืามัญผู้้�ถืือหุ�นั ประจำำาปี 2566 25  

 

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ต่างประเทศ 

- Fabrinet (US Listed Company) 

อ่ืนๆ 

- Gulf Electricity Public Company Limited 

- Thai Oil Public Company Limited 

- Trans-Thai Malaysia Company Limited 

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-ี 

 

ชื่อ – ชือ่สกลุ นายไพบลู  ตนักลู 

อายุ 54 ปี 

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต (CPA) ทะเบียนเลขท่ี 4298  

วุฒิการศึกษา ปรญิญาโททางการบรหิาร การเงนิ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

อื่นๆ - ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์

- ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของประเทศลาวและกมัพชูา 

- ประกาศนียบตัรเร่ืองความเป็นผูน้าํระดบัสงูของเอเชีย, INSEAD Singapore 

- หลกัสตูรบรหิารวิทยาประกนัภยัระดบัสงู (วปส) รุน่ท่ี 8 สถาบนัวทิยาการประกนัภยั

ระดบัสงู 

- หลกัสตูรวิทยาการจดัการสาํหรบันกับรหิารระดบัสงู (วบส) รุน่ท่ี 1 

- Director Certification Program (IOD class 242/2017 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณิชน ์(TEPCOT9)  

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูรพฒันาผูบ้รหิาร (EDP) รุน่ท่ี 10 สมาคมบรษิัทจดทะเบียนแห่ง

ประเทศไทย (TLCA) 

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

ประสบการณ ์

การทาํงาน 

- ปี 2546 ถึง ปัจจบุนั  ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการถงึหุน้ส่วนสาํนกังาน  

บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้สค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั 

- ปี 2538 ถึง 2545   ตาํแหน่ง ปรกึษาอาวโุสถึงผูช้่วยผูอ้าํนวยการ  

บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้สค์เูปอรส์ เอฟเอเอส จาํกดั 

- ปี 2533 ถึง 2538  ตาํแหน่ง ผูช้่วยผูต้รวจสอบบญัชถีึงผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบบญัช ี

ประสบการณด์้าน

ตรวจสอบบัญชี  

จาํนวน 32 ปี  

ประเภทธุรกิจท่ีเคยมีประสบการณต์รวจสอบ ไดแ้ก ่

- ประกนัชีวติและประกนัวินาศภยั 

- ขนส่งและจดัจาํหน่ายสินคา้ รวมถึงคลงัสินคา้ 

- ผลิตและคา้ขาย 

- เหมือง 

- ธุรกิจบรกิารและโรงแรม 

- อสงัหารมิทรพัย ์

ข้อมูลประกอบการพิจารณา    

1. ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย -ไม่ม-ี 

2. ความสมัพนัธก์บับรษิัท/บรษิัทย่อย/บรษิัทรว่ม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนั -ไม่ม-ี 

3. ความสมัพนัธท์างธุรกจิท่ีมีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ย่างเป็นอิสระ -ไม่ม-ี 

4. ความสมัพนัธใ์นฐานะกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรือดาํรงตาํแหน่งหนา้ท่ีใดๆ ของบรษิัทหรือ

บรษิัทย่อย 

-ไม่ม-ี 

 



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
หนัังสืือเชิิญประชิุมสืามัญผู้้�ถืือหุ�นั ประจำำาปี 256626 

 
 

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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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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หนัังสืือเชิิญประชิุมสืามัญผู้้�ถืือหุ�นั ประจำำาปี 256628 

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 2566 29 

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 

 



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
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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 

 



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
หนัังสืือเชิิญประชิุมสืามัญผู้้�ถืือหุ�นั ประจำำาปี 256632 

 

 

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  



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
หนัังสืือเชิิญประชิุมสืามัญผู้้�ถืือหุ�นั ประจำำาปี 256634 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 6 

วิธีปฏิบตัิในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์Inventech Connect 

ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีประสงคจ์ะเขา้ประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสด์ว้ยตนเอง สามารถดาํเนินการไดต้ามขัน้ตอนการยื่นแบบคาํ

รอ้งเขา้รว่มประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ดงันี ้

 ขั้นตอนการย่ืนแบบคาํร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Request) กอ่นการประชุม 

1. ยื่นแบบคาํรอ้งเขา้รว่มประชมุผ่าน Web browser ใหเ้ขา้ไปท่ี https://pro.inventech.co.th/WHAUP123620R/#/homepage  

หรือสแกน QR Code นี ้เพ่ือเขา้สู่ระบบ              และดาํเนินการตามขัน้ตอนดงัภาพ  

2. สาํหรับผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียน 

ยื่นแบบคาํรอ้งจะเปิดให้ดาํเนินการตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 20 

เมษายน 2566 จนกว่าจะปิดการประชุม และกรุณาส่งเอกสารมอบฉนัทะฉบบัจรงิและเอกสารหลกัฐานท่ีจาํเป็นมายงับรษิัท (สาํนกั

เลขานกุารบรษิัท) ภายในวนัท่ี 18 เมษายน 2566 

หากกรณีผูถื้อหุน้ท่ีประสงคม์อบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัท ท่านสามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริง พรอ้มเอกสาร

หลกัฐานท่ีจาํเป็นมาท่ีอยู่บรษิัทตามท่ีอยู่ดา้นล่าง ภายในวนัท่ี 18 เมษายน 2566 

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 

นอกจากนี ้บริษัทไดเ้พ่ิมทางเลือกในการมอบฉันทะผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสเ์พ่ิมเติม ซึ่งในกรณีมอบฉันทะผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ท่าน 

ผูถื้อหุน้ยงัคงตอ้งจดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะฉบบัจรงิ พรอ้มเอกสารหลกัฐานท่ีจาํเป็นมาท่ีบรษิัท 

3. ระบบประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสจ์ะเปิดใหเ้ขา้ระบบไดใ้นวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชมุ 2 ชั่วโมง) 

โดยผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะใช ้Username และ Password ที่ไดร้บัและปฏิบตัิตามคู่มือการใชง้านในระบบ 
 

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดตอ่ Inventech Call Center 

โทร:    02-931-9136 

Line:   @inventechconnect 

ใหบ้รกิารระหว่างวนัท่ี 11 – 20 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 17.30 น. หรือจนกวา่จะปิดประชมุ 

(เฉพาะวนัทาํการ ไม่รวมวนัหยุดราชการและวันหยุดนักขตัฤกษ)์ 

 

 

 

แจ้งปัญหาการใช้งาน 

1 คลิกลิงก ์URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม 

 2 เลือกประเภทในการย่ืนแบบคาํร้อง เพ่ือทาํรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

3 รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและ  

รหัสผ่านเข้าใช้งาน 

  

ขั้นตอนท่ี 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น, ข้อมูลผู้รับมอบฉันทะ  

พร้อมเอกสารหลักฐานท่ีจาํเป็น 

ขั้นตอนท่ี 2 กรอกข้อมูลสาํหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น 

ขั้นตอนท่ี 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP 

ขั้นตอนท่ี 4 ทาํรายการสาํเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกคร้ัง 

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

@inventechconnect 

การมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของบริษัท 

** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ทาํรายการ ด้วยอีเมลและเบอรโ์ทรศัพทเ์ดียวกัน ** 

 

 

 

 

 

 

กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop และ Mobile/iPad 

หากตอ้งการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสดุ กรุณากดปุ่ ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสดุของท่านจะ

เท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนาํไปรวมกับคะแนนเสียงท่ีการประชุมกาํหนด) โดยท่านสามารถ

แกไ้ขการออกเสียงลงคะแนนไดจ้นกว่าระบบจะปิดรบัผลคะแนน 

กรอกอีเมลและรหัสผ่านทีไ่ด้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP  

2 กดปุ่ ม “ลงทะเบียน” 

3 

เลือกระเบียบวาระการประชุมทีบ่ริษทั

 

6 

ระบบจะแสดงผลลัพธก์ารลงคะแนนเสียงล่าสุดทีไ่ด้ทาํการเลือก

ลงคะแนน 

เลือกลงคะแนนตามความประสงค ์

5 

4 

กดปุ่ ม “ลงคะแนน” 

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมประชุม และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (E-Voting) 

 

1 

7 

จากน้ันกดปุ่ ม “เข้าร่วมประชุม”  



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
หนัังสืือเชิิญประชิุมสืามัญผู้้�ถืือหุ�นั ประจำำาปี 2566 35 

 

 

 

 

 

 

กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop และ Mobile/iPad 

หากตอ้งการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสดุ กรุณากดปุ่ ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสดุของท่านจะ

เท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนาํไปรวมกับคะแนนเสียงท่ีการประชุมกาํหนด) โดยท่านสามารถ

แกไ้ขการออกเสียงลงคะแนนไดจ้นกว่าระบบจะปิดรบัผลคะแนน 

กรอกอีเมลและรหัสผ่านทีไ่ด้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP  

2 กดปุ่ ม “ลงทะเบียน” 

3 

เลือกระเบียบวาระการประชุมทีบ่ริษทั

 

6 

ระบบจะแสดงผลลัพธก์ารลงคะแนนเสียงล่าสุดทีไ่ด้ทาํการเลือก

ลงคะแนน 

เลือกลงคะแนนตามความประสงค ์

5 

4 

กดปุ่ ม “ลงคะแนน” 

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมประชุม และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (E-Voting) 

 

1 

7 

จากน้ันกดปุ่ ม “เข้าร่วมประชุม”  



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
หนัังสืือเชิิญประชิุมสืามัญผู้้�ถืือหุ�นั ประจำำาปี 256636 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการถามคาํถามผ่านระบบ Inventech Connect 

เลือกระเบียบวาระการประชุมทีบ่ริษทักาํหนด 

 

หมายเหต ุการทาํงานของระบบประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์และระบบ Inventech Connect ขึน้อยู่กบัระบบอินเทอรเ์น็ตท่ีรองรบัของ

ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะ รวมถงึอปุกรณ ์และ/หรือ โปรแกรมของอปุกรณ ์กรุณาใชอ้ปุกรณ ์และ/หรือโปรแกรมดงัต่อไปนีใ้นการใช้

งานระบบ 

 1. ความเรว็ของอินเทอรเ์น็ตท่ีแนะนาํ 

     - High Definition Video: ควรมีความเรว็อินเทอรเ์น็ตท่ี 2.5 Mbps (ความเรว็อินเทอรเ์น็ตท่ีแนะนาํ) 

     - High Quality Video: ควรมคีวามเรว็อินเทอรเ์น็ตท่ี 1.0 Mbps 

     - Standard Quality Video: ควรมีความเรว็อินเทอรเ์น็ตท่ี 0.5 Mbps 

 2. อปุกรณท่ี์สามารถใชง้านได ้

     - โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี/อปุกรณแ์ท็ปเล็ต ระบบปฏิบตัิการ iOS หรือ Android 

     - เคร่ืองคอมพิวเตอร/์เคร่ืองคอมพิวเตอรโ์นต้บุ๊ค ระบบปฏิบตัิการ Windows หรือ Mac 

 3. อินเทอรเ์น็ตเบราวเ์ซอร ์Chrome (เบราวเ์ซอรท่ี์แนะนาํ) / Safari / Microsoft Edge  

** โดยระบบไม่รองรบั Internet Explorer 

 

กดปุ่ ม “คาํถาม”  

คู่มือการใช้งาน Inventech Connect 

คู่มือการใช้งาน E-Request คู่มือการใช้งาน E-Voting 

1 

การพิมพค์าํถาม และกด “ส่งคาํถาม” 

1 

การถามผ่านภาพและเสียง 2

  กดปุ่ ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”  

รอเจ้าหน้าทีจ่ดัลาํดับควิในการถามคาํถามก่อนทีท่า่นจะ

สามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องตอ่ไป 

การสอบถามคาํถาม 

กดปุ่ ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองควิ 

หมายเหต ุบรษิัทจะจดัใหม้กีารถามคาํถามผ่าน การพิมพค์าํถามก่อน หากพิมพค์าํถามไมช่ดัเจน บรษิัทจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้

สามารถถามคาํถามผ่านภาพและเสียง โดยอยู่ภายใตก้ารบรหิารจดัการของเจา้หนา้ท่ีของบรษิัท เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบรอ้ย 

 

 

ผังแสดงขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
หนัังสืือเชิิญประชิุมสืามัญผู้้�ถืือหุ�นั ประจำำาปี 2566 37 

 

 

ผังแสดงขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
หนัังสืือเชิิญประชิุมสืามัญผู้้�ถืือหุ�นั ประจำำาปี 2566 39 

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 

- - 

"



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
หนัังสืือเชิิญประชิุมสืามัญผู้้�ถืือหุ�นั ประจำำาปี 256640 



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
หนัังสืือเชิิญประชิุมสืามัญผู้้�ถืือหุ�นั ประจำำาปี 2566 41 

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 

- - 

- - 

"
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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 "
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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 

(....................................................) 
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 8 

 

ข้อมูลของกรรมการอิสระทีไ่ดรั้บการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

 

ชื่อ 
อายุ 

(ปี) 
ตาํแหน่ง ทีอ่ยู่ 

การมีส่วนได้เสีย

พิเศษในวาระที่

เสนอ 

1. นายเอกชยั ตวิตุานนท ์ 71 - กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการสรรหาและพิจารณา 

  ค่าตอบแทน 

- กรรมการบรรษัทภิบาล  

  และการพฒันาอยา่งยั่งยืน 

- กรรมการบรหิารความเส่ียง 

เลขท่ี 777 อาคาร

ดบับลิวเอชเอ ทาวเวอร ์

ชัน้ 22 หอ้งเลขท่ี 

2203-2205 หมู่ท่ี 13   

ถนน เทพรตัน  

(บางนา-ตราด) กม.7 

ตาํบล บางแกว้ 

อาํเภอ บางพลี จงัหวดั 

สมทุรปราการ 10540 

กรรมการอิสระทัง้ 

2 ท่าน ไม่มีส่วนได้

ส่วนเสียพิเศษท่ี

แตกตา่งจาก

กรรมการคนอ่ืนๆ 

ในทกุวาระท่ีเสนอ

ในการประชมุ

สามญัผูถื้อหุน้ 

ครัง้นี ้

2. นายนาํชยั หล่อวฒันตระกลู 67 - กรรมการอิสระ 

- กรรมการบรรษัทภิบาล  

  และการพฒันาอยา่งยั่งยืน 

- กรรมการบรหิารความเส่ียง 

 

 

 

หมายเหคุ 

รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี/รายงานประจาํปี 2565 (แบบ 56-1 One 

Report) หวัขอ้เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ซึ่งไดเ้ปิดเผยบน www.wha-up.com แลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สำานักงานใหัญ่่ เลิขท้� 777 อาคาริดัับบลิิวเอชเอ ทาวเวอริ์ ชั�น 22  
ห�องเลิขท้� 2203-2205 หมู่ท้� 13 ถืนนเทพริัตี้น (บางนา-ตี้ริาดั) กัม.7  

ตี้. บางแกั�ว อ. บางพล้ิ จำ. ส์ม้ทริปริากัาริ 10540
โทริศึัพท์ 0-2719-9559  โทริส์าริ 0-2719-9558

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)

WWW.WHA-UP.COM


