
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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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 
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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 
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