
 
 

 

 

 

 

หนังสอืเชญิประชุมวสิามัญผู้ถอืหุน้ คร้ังที ่1/2563 

บริษัท ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกัด (มหาชน) 

วนัจนัทรท่ี์ 21 ธนัวาคม 2563 เวลา 11:00 น. 

ณ หอ้งแกรนด ์บอลรูม ชัน้ 3 โรงแรมโกลเดน้ ทิวลิป ซอฟเฟอรนิ 

  เลขท่ี 92 ถนนพระรามเกา้ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

 

 

1. ขอความรว่มมือผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทแทนการเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง 

2. งดแจกของชาํรว่ย และงดจดัอาหารว่าง รวมทัง้งดบริการชา กาแฟ เพ่ือลดความเสี่ยงการแพรก่ระจายของเชือ้ไวรสัโคโรนา  

     2019 (COVID-19) 

3. ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมตอ้งสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลาการประชุม และทาํความสะอาดมือดว้ยแอลกอฮอลท่ี์บริษัท 

จดัเตรยีมบรกิารไวต้ามจดุตา่งๆ 

4. ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมตอ้งปฎิบตัิตามมาตรการและแนวทางปฏิบตัิตนสาํหรบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี  

    1/2563 ภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) อยา่งเครง่ครดั 
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วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2563 

เรือ่ง  เชิญประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2563 

เรยีน  ทา่นผูถื้อหุน้ 

สิง่ท่ีสง่มาดว้ย 1. สาํเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 

 2. ขอ้บงัคบัของบรษัิท ในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 

3. หนงัสอืแจง้รายการเอกสารหรอืหลกัฐานท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งนาํมาแสดงตนในการเขา้รว่มประชมุ 

4. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ (ก), (ข) และ (ค) และรายช่ือและรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการอิสระท่ีไดร้บั

การเสนอช่ือใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 

5. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุโดยสงัเขป 

6. มาตรการและแนวทางปฏิบัติตนสาํหรับผู้เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2563 ภายใต้

สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ดว้ยบริษัท ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิตีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกัด (มหาชน) จะจัดใหม้ีการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ 

ครัง้ท่ี 1/2563 ในวนัจนัทรท่ี์ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ หอ้งแกรนด ์บอลรูม ชัน้ 3 โรงแรมโกลเดน้ ทิวลิป ซอฟเฟอริน 

เลขท่ี 92 ถนนพระรามเกา้ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพ่ือพิจารณาเรือ่งตา่งๆ ตามระเบียบวาระพรอ้ม

ดว้ยความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2563 

 ความเป็นมา 

บริษัทไดจ้ัดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 ซึ่งจัดขึน้เมื่อวนัศกุรท่ี์ 10 กรกฎาคม 2563 สาํเนา

รายงานการประชมุดงักลา่วปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาดว้ยท่ี 1 

นอกจากนี ้ในการประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัทในครัง้ตอ่ๆ ไปภายหลงัจากการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้นี ้บริษัทจะ

ไม่จดัใหม้ีวาระการประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชมุผูถื้อหุน้อีกต่อไป เน่ืองจากไม่มีขอ้กฎหมายใดกาํหนดใหบ้รษัิท

ตอ้งมีมติรบัรองรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นในครัง้ก่อนๆ และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นย่อมถือว่ามีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย

นบัตัง้แตก่ารประชมุไดเ้สรจ็สิน้ลง โดยไมจ่าํเป็นตอ้งนาํเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ในครัง้ถดัไปพิจารณารบัรองแตอ่ยา่งใด  

ทัง้ บรษัิทจะจดัใหม้ีการเผยแพรร่ายงานการประชมุผูถื้อหุน้ดงักลา่วในเว็บไซตข์องบรษัิทภายใน 14 วนั นบั

จากวนัท่ีประชมุผูถื้อหุน้ และในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัหรือมีความเห็นเก่ียวกบัรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ดงักลา่ว สามารถ

สอบถามหรอืแสดงความคิดเห็นมายงับรษัิทไดภ้ายใน 1 เดือน นบัจากวนัประชมุผูถื้อหุน้ 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควรนาํเสนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญั

ผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ย 1 และเห็นสมควรไม่จดัใหม้ีวาระการประชุมพิจารณารบัรอง

รายงานการประชมุผูถื้อหุน้อีกตอ่ไป 
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วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสาํนักงานใหญ่ของบริษัท 

ความเป็นมา 

   เน่ืองจากบรษัิทมีความประสงคจ์ะยา้ยท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่  

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่เดิม  

เลขที่ 9/241-242 อาคารยูเอ็มทาวเวอร ์ชั้นที่ 24 ถนนรามคาํแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร 10250 
 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่แหง่ใหม ่ 

เลขที่ 777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร ์ชั้น 22 ห้องเลขที่ 2203-2205 หมู่ที่ 13 ถนนเทพรัตน  

(บางนา-ตราด) กม.7 ตาํบลบางแก้ว อาํเภอบางพล ีจังหวัดสมุทรปราการ 10540 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิเปลี่ยนแปลงท่ีตัง้สาํนกังาน

ใหญ่ของบรษัิท โดยการยา้ยท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ของบรษัิทจะเป็นการรวมกลุม่บรษัิทดบับลวิเอชเอใหอ้ยูใ่นสถานท่ีแหง่เดยีวกนั 

เพ่ือความสะดวกและคลอ่งตวัในการดาํเนินธุรกิจ 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5 เพื่อให้สอดคล้องกับ 

การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสาํนักงานใหญ่ 

ความเป็นมา 

   เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ของบริษัทดงัมีรายละเอียดตามวาระท่ี 2 ขา้งตน้ 

บรษัิทตอ้งแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิ ขอ้ 5 จงัหวดัท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ของบรษัิท  

จากเดิม 

ข้อ 5. ที่ตั้งสาํนักงานใหญ่ จะตั้งอยู ่ณ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 
 

แกไ้ขเป็น 

ข้อ 5. ที่ตั้งสาํนักงานใหญ่ จะตั้งอยู ่ณ จังหวัด สมุทรปราการ 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควรนาํเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสอืบริคณห์

สนธิของบรษัิท ขอ้ 5 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 

วาระที่ 4 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 

ในการนีบ้ริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ือหุน้เขา้รว่มประชมุวิสามญัผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 ในวันจันทรท์ี่ 

21 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องแกรนด ์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 

ถนนพระรามเก้า แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยมีรายละเอียดวาระการประชุมตามที่

นาํเสนอ และกาํหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิเขา้รว่มประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 ในวนัศกุรที์่ 27 พฤศจิกายน 

2563  ซึ่งเป็นวนัใหส้ิทธิผูถื้อหุน้ (Record Date สาํหรบั XM) 
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อย่างไรก็ตาม การจดัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ภายใตส้ถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 

2019 (COVID-19) บริษัทมีความตระหนกัและห่วงใยต่อสขุภาพและความปลอดภยัของผูถื้อหุน้ท่ีรว่มประชุม รวมถึงผูท่ี้มีส่วน

รว่มในการจดัประชุมทกุท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงขอความรว่มมือใหท้่านผูถื้อหุน้และผูเ้ขา้รว่มประชุมทกุท่านปฏิบตัิตามมาตรการ

และแนวทางปฏิบัติตนสาํหรับผู้เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2563 ภายใต้สถานการณก์ารแพร่ระบาดของ

โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามสิง่ท่ีสง่มาดว้ย 6 อยา่งเครง่ครดั  

เพ่ือความสะดวกและปลอดภยัของท่านผูถื้อหุน้ บริษัทขอแนะนาํใหม้อบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ ดงัมีรายช่ือ

และรายละเอียด ตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 4 เป็นตวัแทนในการเขา้รว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้นี ้ โดย

เลือกใช้มอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผู้ลงทุน

ตา่งประเทศ และแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) ตามสิง่ท่ีสง่มาดว้ย 4 

ทัง้นี ้บริษัทขอความรว่มมือจากท่าน โปรดสง่หนงัสือมอบฉันทะมายงับริษัทก่อนวนัประชุมอย่างนอ้ย 7 วนั 

(ภายในวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2563) เพ่ือความสะดวกรวดเรว็ในการตรวจสอบหลกัฐานเป็นการลว่งหนา้ โดยจ่าหนา้ซองถึง 

สาํนกัเลขานกุารบรษัิท  

บรษัิท ดบับลวิเอชเอ ยทิูลติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

เลขท่ี 9/241-242 อาคารยเูอ็มทาวเวอร ์ชัน้ 24 ถนนรามคาํแหง  

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

โทรศพัท ์ : (66) 2-719-9559 โทรสาร : (66) 2-717-2128 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

(นางสาวจรพีร จารุกรสกลุ) 

ประธานคณะกรรมการบรษัิท 

บรษัิท ดบับลวิเอชเอ ยทิูลติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน)  


