หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2562
บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)

ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562
เวลา 14.00 น.
ณ ห้อง เมจิก 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่
เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร

11 เมษายน 2562

เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ของบริ ษทั ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)

เรียน

ท่านผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย

1. รายงานประจาปี 2561 พร้อมงบการเงิน สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ใน
รู ปแบบ QR Code
2. เอกสารประกอบวาระที่ 4: ประวัติของกรรมการซึ่ งครบกาหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่ อ
เข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง
3. นิยามกรรมการอิสระ
4. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. (ขอแนะนาให้ใช้แบบ ข.)
5. รายชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้
6. คาชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมต้องนามาแสดง
ในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้
7. ข้อบังคับของบริ ษทั เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้ และการออกเสี ยงลงคะแนน
8. แผนที่ของสถานที่จดั การประชุม
9. แบบขอรับรายงานประจาปี 2561 ในแบบรู ปเล่ม

ด้วยคณะกรรมการของบริ ษทั ดับบลิ วพี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) มี มติ ให้เรี ยกประชุ ม
สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้ น ประจ าปี 2562 ในวัน อังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. (เริ่ ม ลงทะเบี ย นเวลา 13.00 น.) ณ ห้ อ ง
เมจิก 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิ ต เขตหลักสี่ กรุ งเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระ
การประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2561
สาระสาคัญ: บริ ษทั ได้สรุ ปผลการดาเนินงานที่ผา่ นมา และการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี
2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจาปี 2561 ตามสิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 1
ความเห็ นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิ จารณาและเห็ น สมควรเสนอให้ที่ ประชุ มสามัญ
ผูถ้ ื อหุ ้น ประจาปี 2562 รับ ทราบรายงานผลการดาเนิ นงานและการเปลี่ ยนแปลงที่ สาคัญ ของบริ ษ ัท
ประจาปี 2561
การลงมติ: วาระนี้เป็ นเรื่ องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินประจาปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
สาระสาคัญ: เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อที่ 39 ซึ่งกาหนดให้บริ ษทั ต้องจัดให้มีการทางบการเงินประจาปี ณ

วัน สิ้ น สุ ด ของรอบปี บัญ ชี ของบริ ษ ัท ประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิ น และงบก าไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จของบริ ษ ัทที่ ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญ ชี แล้ว และเสนอให้ที่ ประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อหุ ้น
พิจารณาอนุมตั ิ
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุ ้น ประจาปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี ประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงินและ
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษทั สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบ
บัญชีของ บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด โดยแสดงฐานะทางการเงินสิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 และผลการดาเนินงานของบริ ษทั ประจาปี 2561 โดยได้รับการสอบทานและเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ใน
งบการเงิน สาหรับรอบปี บัญชี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริ ษทั ซึ่ งได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น
พร้อมกับหนังสื อนัดประชุมในครั้งนี้ตามสิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 1
การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี 2561 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และงดการจ่ ายเงิน
ปันผล สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2561
สาระสาคัญ: เพื่อให้เป็ นตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อที่ 45 ที่กาหนดให้บริ ษทั ต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิประจาปี
ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยก
มา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองจะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ตลอดจนนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ที่กาหนดให้จ่ายเงินปั นผลแก่ผถู ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
30 ของกาไรสุ ทธิ ภายหลังจากการหักภาษี และทุนสารองตามกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั ซึ่ งจาก
ผลประกอบการของบริ ษทั ในรอบปี บัญ ชี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ ผ่านมานั้น บริ ษทั ยังมี
ขาดทุนสะสมอยูจ่ านวน 13,729,614 บาท บริ ษทั จึงไม่สามารถจัดสรรทุนสารองได้ตามกฎหมายตาม
มาตรา 115 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบ
กับข้อบังคับของบริ ษทั ข้อที่ 44 ที่กาหนดว่าห้ามจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไรใน
กรณี ที่บริ ษทั ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปั นผล ทาให้บริ ษทั ไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้
ตามกฎหมาย จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณางดการจัดสรรกาไรสุ ทธิ ไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
และงดการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2561
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็ นสมควรเสนอให้ที่ ประชุ มสามัญ
ผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2562 พิจารณาอนุมตั ิการงดจัดสรรกาไรสุ ทธิ เป็ นทุนสารองตามกฎหมายและงดการ
จ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนิ นงานประจาปี 2561 เนื่องจากผลการดาเนินงาน และฐานะทางการเงิน
โดยรวมของบริ ษทั ยังมีผลขาดทุนสะสม ทาให้บริ ษทั ไม่สามารถจัดสรรทุนสารอง และจ่ายเงินปั นผลได้
ตามกฎหมาย
การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั กิ ารเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่ งตามวาระ
สาระสาคัญ: เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 17 ซึ่ งกาหนดไว้วา่ ในการประชุมสามัญประจาปี ทุก
ครั้ง ให้มีกรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่ งในสาม (1/3) ของจานวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจานวน
กรรมการที่ แบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่ วนหนึ่ งในสาม
โดยกรรมการซึ่ งพ้นจากตาแหน่ งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ทั้งนี้ กรรมการที่ จะต้องออกจาก
ตาแหน่ งในปี แรกและปี ที่ สองภายหลังจดทะเบี ยนบริ ษทั นั้น ให้จบั สลากกัน ส่ วนปี หลังๆ ต่อไปให้
กรรมการคนที่ อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง ซึ่ งในปี นี้ มีกรรมการที่ ตอ้ งออกตาม
วาระจานวน 4 ท่าน ได้แก่
(1) นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์
(2) นายกนกศักดิ์ ปิ่ นแสง
(3) นางสาวชมกมล พุม่ พันธุ์ม่วง
(4) นายบวร วงศ์สินอุดม

ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการ
กรรมการบริ ห าร กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
และกรรมการ
กรรมการบริ หาร และกรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุ ด
แก่การดาเนิ นงานของบริ ษทั ตามองค์ประกอบของกรรมการบริ ษทั ประกอบกับความรู ้ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์ แล้ว คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน (ซึ่ งกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ยงด
ออกเสี ยง) จึงเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ออกจากตาแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ มีรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามรายละเอียดประวัติ
กรรมการซึ่ งครบก าหนดตามวาระและได้ รั บ การเสนอชื่ อ เข้ า ด ารงต าแหน่ งอี ก วาระหนึ่ ง
สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 2
ความเห็น ของคณะกรรมการ: คณะกรรมการ (ซึ่ งไม่รวมกรรมการผูม้ ี ส่วนได้เสี ย) ได้พิ จารณาและ
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2562 พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตั้งกรรมการที่ออก
จากตาแหน่ งตามวาระจานวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นางสร้อยทิพย์ ไตรสุ ท ธิ์ (2) นายกนกศักดิ์ ปิ่ นแสง (3)
นางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง และ (4) นายบวร วงศ์สินอุดม ให้กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการต่ออีก
วาระหนึ่ ง โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติกรรมการทั้ง 4 ท่าน
ดังกล่าวแล้วเห็นว่าเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ความสามารถ และมีประสบการณ์และคุณวุฒิในด้านต่างๆ อันจะเป็ น
ประโยชน์ต่อการดาเนิ นงานของบริ ษทั ทั้งนี้ กรรมการลาดับที่ (1) นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ผูจ้ ะกลับเข้า
ดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระ ดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระมาตั้งแต่ปี 2558 ซึ่ งหากนับรวมวาระการ
ดารงตาแหน่ งที่ จะอนุ มตั ิในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นในครั้งนี้ นางสร้อยทิ พย์ ไตรสุ ทธิ์ จะดารงตาแหน่ ง
กรรมการอิสระรวม 4 ปี ในการนี้ นางสร้อยทิ พย์ ไตรสุ ทธิ์ สามารถให้ความเห็ นได้อย่างเป็ นอิสระ
และมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระตามสิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 3

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนน โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็ นรายบุคคล ทั้งนี้ กรรมการที่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีส่วนได้เสี ยจะ
งดออกเสี ยงลงคะแนนในวาระนี้
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั กิ าหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562
สาระสาคัญ: เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 90 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิม่ เติม) ซึ่งกาหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็ นไปตามมติที่ประชุมผูถ้ ือ
หุ ้น และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 22 ซึ่ งกาหนดว่า กรรมการบริ ษทั มีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั
ในรู ปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นใด ตามที่ที่
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นจะพิจารณาและลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริ ษทั โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนสาหรับกรรมการของบริ ษทั ประจาปี 2562 โดยใช้แนว
ปฏิบตั ิตามเดิมในการพิจารณากลัน่ กรองค่าตอบแทนของกรรมการอย่างละเอียด และเปรี ยบเทียบอ้างอิง
จากอุ ต สาหกรรมประเภทเดี ย วกัน แล้ว เห็ น สมควรเสนอที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ประจ าปี 2562
พิจารณาอนุ มตั ิ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั ประจาปี 2562 ซึ่ งเท่ ากับ อัตราค่าตอบแทน
กรรมการในปี 2561 ที่ผา่ นมา ตามรายละเอียดที่ปรากฏในตาราง ดังต่อไปนี้
ปี 2561

ปี 2562

ค่ าตอบแทนต่ อเดือน
(บาท)

ค่ าตอบแทนต่ อเดือน
(บาท)

1. ประธานคณะกรรมการ

73,500

73,500

2. ประธานกรรมการตรวจสอบ

73,500

73,500

3. กรรมการที่ไม่ได้ดารงตาแหน่งผูบ้ ริ หาร

42,000

42,000

4. กรรมการที่ดารงตาแหน่งผูบ้ ริ หาร

21,000

21,000

ตาแหน่ ง

ทั้งนี้ นอกจากค่ าตอบแทนข้างต้น แล้ว บริ ษ ัท ไม่ มี ค่าตอบแทนเพิ่ ม เติ ม สาหรั บ การด ารงต าแหน่ ง
คณะกรรมการชุ ด ย่อ ย ได้แ ก่ คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการตรวจสอบ
การลงมติ: มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุ มตั ิ ดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของ
คะแนนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจาปี 2562
สาระส าคั ญ : เพื่ อ ให้ เป็ นไปตามมาตรา 120 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ บ ริ ษ ัท มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535
(รวมทั้งที่ มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่ งกาหนดให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และ
กาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ทุกปี
ความเห็ น ของคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้ พิ จ ารณาและเห็ น สมควรตามข้อ เสนอของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ คุณภาพของผลงานที่ผา่ นมา ความ
พร้อมของบุคลากร มาตรฐานการปฏิบตั ิงานซึ่ งเป็ นที่ยอมรับ และความรู ้ความเข้าใจในธุรกิจการค้าก๊าซ
ปิ โตรเลี ยมเหลว โดยคณะกรรมการได้พิ จ ารณาและเห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้ น
ประจาปี 2562 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้ง

1. นายขจรเกียรติ อรุ ณไพโรจนกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 และ/หรื อ
2. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 และ/หรื อ
3. นางณฐพร พันธุ์อุดม ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430
ในนาม บริ ษ ัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ คู เปอร์ ส เอบี เอเอส จ ากัด (“PWC”) เป็ นผูส้ อบบัญ ชี ข องบริ ษ ัท
ประจาปี 2562 โดยให้ใครคนใดคนหนึ่ งเป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็ นต่องบการเงินของ
บริ ษทั ได้ ในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ให้บริ ษทั PWC จัดหาผูส้ อบ
บัญ ชี รับอนุ ญ าตอื่นของ PWC สอบแทนได้ โดยปั จจุบัน ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั คื อ นายขจรเกี ยรติ
อรุ ณไพโรจนกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 ซึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั มาตั้งแต่ปี 2557 รวม
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ทั้งสิ้น 5 ปี
ทั้งนี้ บริ ษทั ผูส้ อบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรื อมีส่วนได้ส่วนเสี ยกับบริ ษทั /
บริ ษทั ย่อย / ผูบ้ ริ หาร / ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และเห็นสมควร
เสนอให้ที่ป ระชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ประจาปี 2562 พิ จารณาอนุ ม ัติค่าตอบแทนผูส้ อบบัญ ชี ของบริ ษ ัท
ประจาปี 2562 และรายไตรมาส ตามรายละเอียดที่ปรากฏในตาราง ดังต่อไปนี้
ประเภทค่ าตอบแทน

ปี 2561

ปี 2562

ค่าสอบบัญชีประจาปี
และรายไตรมาส

ไม่เกิน 5,400,000 บาท

ไม่เกิน 4,950,000 บาท

(ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ) (ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ)

อนึ่ ง ผูส้ อบบัญชีที่ได้รับการเสนอรายชื่อดังกล่าว ไม่ได้อยูส่ งั กัดสานักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผูส้ อบ
บัญชีของบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั จะดูแลให้ผสู ้ อบบัญชีจดั ทาและส่ งงบการเงิน
ได้ทนั กาหนดระยะเวลา
การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับบริษัทฯ
สาระสาคัญ : เพื่ อ ให้ สอดคล้อ งกับ มาตรา 100 แห่ งพระราชบัญ ญัติ บ ริ ษ ัท มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
(รวมทั้งที่ มี ก ารแก้ไขเพิ่ ม เติ ม ) ซึ่ งแก้ไขเพิ่ ม เติ ม โดยค าสั่ง หัว หน้าคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่
21/2560 เรื่ อง การแก้ไขเพิ่ ม เติ มกฎหมายเพื่ อ อานวยความสะดวกในการประกอบธุ รกิ จ ลงวัน ที่ 4
เมษายน 2560 และเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและความสะดวกในการจัดการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์
ซึ่ งคณะกรรมการบริ ษทั สามารถกระทาได้ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่ งชาติฉบับที่ 74/2557
เรื่ อง การประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งต้องเป็ นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสาร เรื่ อง มาตรฐานการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ พ.ศ.
2557 และคาชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่ องการประชุม ผ่านสื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ ของห้างหุ ้น ส่ วนจด
ทะเบี ยน บริ ษทั จากัด บริ ษทั มหาชนจากัด สมาคมการค้า และหอการค้า ตามประกาศคณะรักษาความ
สงบแห่ งชาติฉบับที่ 74/2557 เรื่ องการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ซึ่ งเป็ นการช่วยประหยัดต้นทุน
และระยะเวลาในการจัดการประชุม จึงเห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไข
เพิ่ ม เติ ม ข้อ บัง คับ ของบริ ษ ัท ฯ ข้อ 24, ข้อ 25 และข้อ 31 โดยมี ร ายละเอี ย ดดัง นี้ และให้ บุ ค คลที่
คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบี ยนแก้ไขเพิ่มเติ มข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ที่ กรมพัฒ นาธุ รกิ จ
การค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคาเพื่อให้เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน
ข้ อความเดิม

ข้ อความทีเ่ สนอแก้ ไขเพิม่ เติม

หมวดที่ 5 คณะกรรมการ
ข้อ 24 ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมา ข้อ 24 ในการประชุมคณะกรรมการ ไม่วา่ จะเป็ นการประชุม
ประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจานวนกรรมการ ด้วยตนเองหรื อการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทอรนิกส์ ต้องมี
ทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธาน
กรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจานวน
กรรมการทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุม
กรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธาน
คณะกรรมการ ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ กรรมการทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ
ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ในกรณี ที่มีรอง ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุม หรื อไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ และมีรองประธานกรรมการอยู่ ให้
ประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็ น
รองประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม แต่ถา้ ไม่มีรอง
ประธานที่ประชุม แต่ถา้ ไม่มีรองประธานกรรมการ
หรื อมีแต่ไม่อยูใ่ นที่ประชุมนั้นหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิ ประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่อยูใ่ นที่ประชุมนั้น หรื อไม่
หน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคน สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานที่ประชุม
หนึ่งเป็ นประธานที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสี ยงข้าง
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือ
เสี ยงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสี ยงหนึ่ง (1) เสี ยงใน มาก กรรมการคนหนึ่งมีเสี ยงหนึ่ง (1) เสี ยงในการลงคะแนน
การลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสี ยในเรื่ อง เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งไม่มีสิทธิ
ใดเรื่ องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น

ข้ อความเดิม
และถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม
ออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่ง (1) เพื่อเป็ นเสี ยงชี้ขาด

ข้ อความทีเ่ สนอแก้ ไขเพิม่ เติม
ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น และถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่ง (1) เพื่อ
เป็ นเสี ยงชี้ขาด

ข้อ 25 ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน
กรรมการหรื อผูซ้ ่ ึงได้รับมอบหมายส่งหนังสื อนัด
ประชุมไปยังกรรมการไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด(7) วันก่อนวัน
ประชุม เว้นแต่ในกรณี จาเป็ นรี บด่วนเพื่อรักษาสิ ทธิ
และประโยชน์ของบริ ษทั จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธี
อื่น และกาหนดวันประชุมให้เร็ วกว่านั้นก็ได้

ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ให้
ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในกฎหมายและประกาศที่
เกี่ยวข้องด้วย
ข้อ 25 ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ไม่วา่ จะเป็ นการ
ประชุมด้วยตนเองหรื อการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ให้
ประธานกรรมการหรื อผูซ้ ่ ึงได้รับมอบหมายส่งหนังสื อนัด
ประชุมไปยังกรรมการไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด(7) วันก่อนวันประชุม
เว้นแต่ในกรณี จาเป็ นรี บด่วนเพื่อรักษาสิ ทธิและประโยชน์
ของบริ ษทั จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกาหนดวัน
ประชุมให้เร็ วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้หากเป็ นการเรี ยกประชุม
คณะกรรมการเพื่อประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่ง
หนังสื อเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะส่ง
โดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 31.คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อ 31.คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการ
เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดือน นับ ประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั สิ้นสุด
แต่วนั สิ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
ของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้
เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรี ยก
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้
สุดแต่จะเห็นสมควร

การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรี ยกว่า
การประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผูถ้ ือ
หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งหรื อหลายคนซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ย
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในห้า
กว่าร้อยละสิ บ (10) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด จะ
(1/5) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด หรื อผูถ้ ือหุน้ เข้าชื่อกันทาหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้
จานวนไม่นอ้ ยกว่ายีส่ ิ บห้า (25) คน ซึ่งมีหุน้ นับรวมกัน เป็ นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการ
ที่ขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าวด้วยใน
ได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจานวนหุน้ ที่
จาหน่ายได้ท้ งั หมดจะเข้าชื่อกันทาหนังสื อขอให้
กรณี เช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้

ข้ อความเดิม
คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการที่ขอให้
เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าวด้วยใน
กรณี เช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อนั้น
จากผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าว

ข้ อความทีเ่ สนอแก้ ไขเพิม่ เติม
ภายในสี่ สิบห้า (45) วัน นับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อนั้นจากผูถ้ ือ
หุน้ ดังกล่าว
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นการเรี ยกประชุม
เพราะผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคสามครั้งใดจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาร่ วม
ประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
ผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคสามต้องร่ วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่
เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริ ษทั

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ บั ง คับ ของบริ ษ ัท ฯ ข้อ 24 ข้อ 25 และข้อ 31 ตามรายละเอี ย ดที่ ร ะบุ ข ้า งต้น และให้ บุ ค คลที่
คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบี ยนแก้ไขเพิ่มเติ มข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ที่ กรมพัฒ นาธุ รกิ จ
การค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคาเพื่อให้เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน
การลงมติ วาระนี้ ต้องได้รับ การอนุ มตั ิ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสี ยงของผูท้ ี่งดออกเสี ยง
เป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 8 เรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
บริ ษ ัท จึ งขอเรี ย นเชิ ญ ผู ้ถื อ หุ ้ น เข้าร่ ว มการประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้ น ประจ าปี 2562 ในวัน อัง คารที่ 30
เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. (เริ่ มลงทะเบียนเวลา 13.00 น.) ณ ห้องเมจิก 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 99
ถนนวิภาวดีรังสิ ต เขตหลักสี่ กรุ งเทพมหานคร รายละเอียดแผนที่ของสถานที่ประชุม ปรากฏตามสิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 8
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้า
ประชุมและออกเสี ยงแทนตน โปรดใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. หรื อแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ ง ส่ วนผูถ้ ือหุ ้นต่างชาติซ่ ึ ง
แต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ โปรดใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 4 ทั้งนี้
ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรื อกรรมการอิสระของบริ ษทั ดังมีรายชื่อและรายละเอียดในเอกสารสิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 5
ให้เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนท่าน
ทั้งนี้ ขอให้ผูถ้ ือหุ ้นศึกษาคาชี้ แจงวิธีการลงทะเบี ยน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ ผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุ ม ต้อ งน ามาแสดงในวัน ประชุ ม ดังมี รายละเอี ย ดปรากฏตามสิ่ ง ที่ส่ งมาด้ ว ย 6 และเพื่ อ เป็ นการรั กษาสิ ท ธิ แ ละ
ผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้น กรุ ณาศึ กษาหลักเกณฑ์และข้อบังคับของบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุ ้น รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารสิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 7

เพื่อให้การลงทะเบี ยนเข้าร่ วมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นเป็ นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ วและเรี ยบร้อย
บริ ษทั จะเปิ ดให้ท่านผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ต้ งั แต่เวลา 13.00 น. ของวันประชุม ณ ห้องเมจิก 2 โรงแรม
มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 99 ถนนวิภาวดี รังสิ ต เขตหลักสี่ กรุ งเทพมหานคร ทั้งนี้ บริ ษทั ได้กาหนดวันกาหนด
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือ ประจาปี 2561 (Record Date) ในวันที่ 5 เมษายน 2561

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

ประธานกรรมการ
บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุ: บริ ษัทได้ เผยแพร่ หนังสื อเชิ ญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 และเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ ของบริ ษัทได้ ตั้งแต่
วันที่ 9 เมษายน 2562 ที่ www.wp-energy co.th ภายใต้ หั วข้ อ นั กลงทุนสั มพันธ์ > ข้ อมูล สาหรั บผู้ถือหุ้ น หากผู้ถือหุ้ นท่ านใดมี ค าถามที่
ต้ องการให้ บริ ษั ท ชี ้ แ จงในประเด็ น ของวาระการประชุ มข้ างต้ น สามารถจั ด ส่ งค าถาม ล่ วงห น้ ามายั ง เลขานุ ก ารบริ ษั ท ได้ ที่
Email ir@wp-energy.co.th

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 1
รายงานประจาปี และ งบการเงินประจาปี 2561
ในรู ปแบบ QR Code

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2
ประวัตขิ องกรรมการซึ่งครบกาหนดตามวาระและได้ รับการเสนอชื่ อเข้ าดารงตาแหน่ งอีกวาระหนึง่

นางสร้ อยทิพย์ ไตรสุ ทธิ์
อายุ 64 ปี
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน

 วันทีด่ ารงตาแหน่ ง: 27 ตุลาคม 2558
 คุณวุฒิการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
-

ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วารสารศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน รุ่ น6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรนักบริ หารระดับสูง รุ่ น 28 สานักงาน กพ. (นบส. 28)
หลักสูตรวิทยาลัยป้ องกันอาณาจักร รุ่ น 45 (วปอ.45)
หลักสูตรผูบ้ ริ หารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่ น 9 (บยส. 9)
หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสาหรับนักบริ หารระดับสูง รุ่ น 10 (ปปร. 10)
หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่ น 15
หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูง ด้านสภาพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.1)
หลักสูตรนักบริ หารการยุติธรรมการปกครองระดับสูง (บยป.5)
หลักสูตรการกากับดูแลกิจการสาหรับกรรมการ และผูบ้ ริ หารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชน (PDI)
รุ่ น 1 จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า (สถาบันพัฒนากรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูงภาครัฐ)

 การอบรมหลักสู ตรกรรมการจากสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่ น 88/2007
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่ น 26/2009
 การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย: ไม่มี
 การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย: 1 แห่ง
- กรรมการ บริ ษทั วานา นาวา จากัด

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2
ประวัตขิ องกรรมการซึ่งครบกาหนดตามวาระและได้ รับการเสนอชื่ อเข้ าดารงตาแหน่ งอีกวาระหนึง่
 การดารงตาแหน่ งในองค์ กรอื่น/กิจกรรมพิเศษทีส่ าคัญ:
- กรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
 ประสบการณ์ ทางาน (5 ปี ) ย้ อนหลัง
- 2559 - ปัจจุบนั
กรรมการ บริ ษทั วานา นาวา จากัด
- 2557 - กันยายน 2558 ปลัดกระทรวงคมนาคม
- 2558
กรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
- 2558
กรรมการบริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
- 2557
กรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2555 - 2557
รองปลัดกระทรวงคมนาคม
- 2554 - 2556
ประธานกรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
- 2551 - 2555
ผูอ้ านวยการสานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
 จานวนการถือหุ้น: ไม่มี
 ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี
 จานวนปี การดารงตาแหน่ งกรรมการทีผ่ ่านมา: 4 ปี
 การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท หรื อมีสภาพเป็ น
การแข่ งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี
 สัดส่ วนการเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่ อยในปี 2561
ประเภทการประชุม

สัดส่ วนการเข้ าร่ วมประชุม
(จานวนครั้งทีเ่ ข้ าร่ วมประชุม/ จานวนครั้งการประชุมทั้งหมด )

คณะกรรมการบริ ษทั

11/13

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

5/5

คณะกรรมการกรรมการตรวจสอบ

8/8

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2
ประวัตขิ องกรรมการซึ่งครบกาหนดตามวาระและได้ รับการเสนอชื่ อเข้ าดารงตาแหน่ งอีกวาระหนึง่

นายกนกศักดิ์ ปิ่ นแสง
อายุ 62 ปี
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

 วันทีด่ ารงตาแหน่ ง: 24 พฤศจิกายน 2557
 คุณวุฒิการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
-

ปริ ญญาโทรัฐประสานศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่ วมเอกชน รุ่ นที่ 14 พ.ศ.2544
วิทยาการตลาดทุน รุ่ นที่ 9 พ.ศ. 2553
บริ หารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่ นที่ 16 พ.ศ. 2554
วิทยาการพลังงาน รุ่ นที่ 4 พ.ศ.2557

 การอบรมหลักสู ตรกรรมการ จากสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น 73/2008
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่ น 106/2008
 การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย: ไม่มี
 การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย: 5 แห่ง
- ประธานกรรมการบริ หาร บริ ษทั บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จากัด
- ประธานกรรมการบริ ษทั บิ๊กเครน แอนด์ อิควิปเม้นท์ เร้นทัลส์ จากัด
- ที่ปรึ กษา บริ ษทั ในเครื อ NOK’S GROUP
- กรรมการ บริ ษทั ดับบลิวพี โซลูซนั่ ส์ จากัด
- กรรมการบริ ษทั ดับบลิวพี โซลล่าห์ จากัด
 การดารงตาแหน่ งในองค์ กรอื่น/กิจกรรมพิเศษทีส่ าคัญ: 2 แห่ง
- นายกสมาคม สมาคมกีฬาขี่มา้ โปโลแห่งประเทศไทย
- เลขานุการมูลนิธิวดั สุวรรณภูมิพุทธชยันตี

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2
ประวัตขิ องกรรมการซึ่งครบกาหนดตามวาระและได้ รับการเสนอชื่ อเข้ าดารงตาแหน่ งอีกวาระหนึง่
 ประสบการณ์ ทางาน (5 ปี ) ย้ อนหลัง
- 2545 - ปัจจุบนั
ที่ปรึ กษา บริ ษทั เชียงใหม่ คอนสตรัคชัน่ จากัด
- 2549 - ปัจจุบนั
ที่ปรึ กษา บริ ษทั ในเครื อ Nok’s Group
- 2555 - ปัจจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จากัด
- 2554 - 2557
กรรมการ บริ ษทั ปิ คนิค คอร์ปอเรชัน่ จา กัด (มหาชน)
- 2557
กรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ปิ คนิค คอร์ปอเรชัน่ จา กัด (มหาชน)
 จานวนปี การดารงตาแหน่ งกรรมการทีผ่ ่านมา: 5 ปี
 การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท หรื อมีสภาพ
เป็ นการแข่ งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี
 สัดส่ วนการเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่ อยในปี 2561
ประเภทการประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริ หาร

สัดส่ วนการเข้ าร่ วมประชุม
(จานวนครั้งทีเ่ ข้ าร่ วมประชุม/ จานวนครั้งการประชุมทั้งหมด )
9/13
13/13

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2
ประวัตขิ องกรรมการซึ่งครบกาหนดตามวาระและได้ รับการเสนอชื่ อเข้ าดารงตาแหน่ งอีกวาระหนึง่

นางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง
อายุ 36 ปี
กรรมการ / กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน /
รองประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารสายงานขาย และปฏิบัติการ
/รักษาการผู้อานวยการฝ่ ายขาย
 วันทีด่ ารงตาแหน่ ง: 24 พฤศจิกายน 2557
 คุณวุฒิการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
- BA Business and Administration (Pass), University of Kent at Canterbury , UK
- BA Economics and Business Administration (1st Class Honors) Hannings, UK
- MSc International Marketing (Merit) University of Surrey, UK
- MA Politics, Governance and Democracy (Pass), Royal Holloway, University of London
- หลักสูตร Energy Literacy for a Sustainable Future Class 1
 การอบรมหลักสู ตรกรรมการจากสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่ น 193 / 2014
 การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย: ไม่มี
 การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย: 4 แห่ง
- กรรมการ บริ ษทั ดับบลิวพี แก๊ส จากัด
- กรรมการ บริ ษทั ดับบลิวพี โซลูซนั่ ส์ จากัด
- กรรมการบริ ษทั ดับบลิวพี โซลล่าห์ จากัด
- กรรมการบริ ษทั บียอนด์ กรี น จากัด
 ประสบการณ์ ทางาน (5 ปี ) ย้ อนหลัง
- 2555-2557
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ ษทั เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จากัด
 จานวนการถือหุ้น: 35,388,847 (คิดเป็ นสัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 6.83)
 ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการหรื อผู้บริหาร:ไม่มี

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2
ประวัตขิ องกรรมการซึ่งครบกาหนดตามวาระและได้ รับการเสนอชื่ อเข้ าดารงตาแหน่ งอีกวาระหนึง่
 จานวนปี การดารงตาแหน่ งกรรมการทีผ่ ่านมา: 5 ปี
 การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท หรื อมีสภาพ
เป็ นการแข่ งขันทางธุรกิจกับบริษทั : ไม่มี
 สัดส่ วนการเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่ อยในปี 2561
ประเภทการประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการสรรหาและกาหนค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ หาร

สัดส่ วนการเข้ าร่ วมประชุม
(จานวนครั้งทีเ่ ข้ าร่ วมประชุม/ จานวนครั้งการประชุมทั้งหมด )
11/13
5/5
12/13

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2
ประวัตขิ องกรรมการซึ่งครบกาหนดตามวาระและได้ รับการเสนอชื่ อเข้ าดารงตาแหน่ งอีกวาระหนึง่

นายบวร วงศ์ สินอุดม
อายุ 64 ปี
กรรมการ / กรรมการบริหาร

 วันทีด่ ารงตาแหน่ ง: 27 ตุลาคม 2558
 คุณวุฒิการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
- ปริ ญญาโท การจัดการ สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาโท วิศกรรมศาสตร์ (วิศกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี วิศกรรมศาสตร์ (วิศกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญา หลักสูตรการป้ องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่ วมเอกชน (วปรอ.) รุ่ นที่ 17 วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
 การอบรมหลักสู ตรกรรมการ จากสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น 76/2008
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่ น 209/2015
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่ น 28/2018
 การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย: 3 แห่ง
- กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการนโยบายบริ หารความเสี่ ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการ
ผูจ้ ดั การ บริ ษทั น้ ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริ ษทั พริ มา มารี น จากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริ ษทั ไทยบริ ติช ซีเคียวริ ต้ ี พริ้ นติ้ง จากัด (มหาชน)
 การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย: 7 แห่ง
- ประธานกรรมการ บริ ษทั พีทีที ฟี นอล จากัด
- กรรมการ บริ ษทั บางกอก อินดัสเทรี ยล แก๊ส จากัด
- ประธานกรรมการ บริ ษทั ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคลั ล์ จากัด
- กรรมการ บริ ษทั อาเชียนโปแตชชัยภูมิ จากัด (มหาชน)
- กรรมการอานวยการ สถาบันปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย
- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ สถาบันพลาสติก กระทรวงอุตสาหกรรม
- รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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ประวัตขิ องกรรมการซึ่งครบกาหนดตามวาระและได้ รับการเสนอชื่ อเข้ าดารงตาแหน่ งอีกวาระหนึง่


ประสบการณ์ ทางาน (5 ปี ) ย้ อนหลัง
- 2559 - 2560
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั สุธากัญจน์ จากัด (มหาชน)
- 2557 - 2559
ประธาน คลัสเตอร์ปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2557 - 2559
ประธานคณะกรรมการ สถาบันน้ าเพื่อความยัง่ ยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2556 - 2557
กรรมการ บริ ษทั วีนิไทย จากัด (มหาชน)
- 2556 - 2557
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมีคอล จากัด (มหาชน)
- 2555 - 2557
ประธานกรรมการ บริ ษทั เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วสิ จากัด
- 2555 - 2557
ประธานกรรมการ บริ ษทั พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริ่ ง จากัด
- 2555 - 2557
กรรมการ บริ ษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
- 2555 - 2557
กรรมการ บริ ษทั ไทยแทงค์เทอมินลั จากัด
- 2554 - 2556
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมีคอล จากัด (มหาชน)
- 2554 - 2557
กรรมการ บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมีคอล จากัด (มหาชน)
- 2553 - 2554
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และรักษาการรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
ปฏิบตั ิการ บริ ษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จากัด (มหาชน)
- 2552 - 2553
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโสปฏิบตั ิการและรักษาการรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ แผนพาณิ ชย์
และพัฒนาธุรกิจ บริ ษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จากัด (มหาชน)

 สัดส่ วนการถือหุ้น: ไม่มี
 ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการ และผู้บริหาร: ไม่มี
 จานวนปี การดารงตาแหน่ งกรรมการทีผ่ ่านมา: 4 ปี
 การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท หรื อมีสภาพเป็ น
การแข่ งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี
 สัดส่ วนการเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่ อยในปี 2561
ประเภทการประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริ หาร

สัดส่ วนการเข้ าร่ วมประชุม
(จานวนครั้งทีเ่ ข้ าร่ วมประชุม/ จานวนครั้งการประชุมทั้งหมด )
9/13
10/13
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นิยามกรรมการอิสระ
บริ ษทั ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด (มหาชน) กําหนดนิ ยามกรรมการอิสระไว้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ ดังนี้
1. ถือหุ ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผู ้
ถือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่ ได้เงินเดื อนประจํา หรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อของ
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุ มของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี ลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการ
แต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที่ปรึ กษา ของส่ วน
ราชการซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุ ตร รวมทั้งคู่สมรสของบุ ตร ของกรรมการรายอื่ น ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมี ความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ น
หรื อ เคยเป็ นผู ้ถื อ หุ ้ น ที่ มี นัย หรื อ ผูม้ ี อ าํ นาจควบคุ ม ของผูท้ ี่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ท างธุ ร กิ จ กับ บริ ษ ัท บริ ษ ัท ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้น รายใหญ่ หรื อผูม้ ี อาํ นาจควบคุ มของบริ ษทั เว้น แต่จะได้พน้ จากการมี ลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิ จดังกล่าว รวมถึงการทํารายการทางการค้าที่ กระทําเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า
หรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน
ด้วยการรับหรื อให้กยู้ มื คํ้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้ สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทํานองเดียวกัน
ซึ่ งเป็ นผลให้บริ ษทั หรื อคู่สัญญามีภาระหนี้ ที่ตอ้ งชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ ง ตั้งแต่ 3% ของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ
(NTA) ของบริ ษทั หรื อตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ่ากว่า ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดงั กล่าวให้
เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที่ เกี่ ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ ตลาดทุ น ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่ เกี่ ยวโยงกันโดยอนุ โลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ ดงั กล่าว ให้นับรวมภาระหนี้
ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุน้ ส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู ้ อบ
บัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บ ริ การทางวิชาชี พใดๆ ซึ่ งรวมถึ งการให้บริ การเป็ นที่ ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ ป รึ กษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นราย
ใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุน้ ส่ วนของผูใ้ ห้บริ การ
ทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
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7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ ้นซึ่ ง
เป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่
เป็ นหุ ้นส่ วนที่ มีนัยในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่ รับ
เงิ นเดื อนประจํา หรื อถือหุ ้นเกิ นร้อยละ 1 ของจํานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษทั

สิ#งที#ส่งมาด้วย 4
(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)

หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก.
เขียนที#
วันที#

เดือน

(1) ข้าพเจ้า

พ.ศ.
สัญชาติ

อยู่บา้ นเลขที#
(2) เป็ นผูถ้ ือหุ้นของ บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ ยี@ จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจํานวนทัEงสิEนรวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง ดังนีE

o หุ้นสามัญ

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสี ยง

o หุ้นบุริมสิ ทธิ

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้
1)

อายุ

อยู่บา้ นเลขที#

ถนน

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

จังหว ดั

รหัสไปรษณีย์

2)

ปี
หรือ

อายุ

อยู่บา้ นเลขที#

ถนน

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

จังหว ดั

รหัสไปรษณีย์

3)

ปี
หรือ

อายุ

อยู่บา้ นเลขที#

ถนน

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

จังหว ดั

รหัสไปรษณีย์

ปี
หรือ

คนหนึ# งคนใดเพียงคนเดียว เป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื#อเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ้น ประจําปี 2562 ในว นั อังคารที#
30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน# เลขที# 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี# ดอนเมือง กรุ งเทพมหานคร 10210 หรื อที#จะ
พึงเลื#อนไปในวัน เวลา และสถานที#อื#น กิจการใดที#ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุมนัEน ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
ลงชื#อ …………………………………….……… ผูม้ อบฉันทะ
(……………………………….…………)
ลงชื#อ …………………………………….………. ผูร้ ับมอบฉันทะ
(……………………………….…………)
ลงชื#อ …………………………………….………. ผูร้ ับมอบฉันทะ
(……………………………….…………)
ลงชื#อ …………………………………….………. ผูร้ ับมอบฉันทะ
(……………………………….…………)
หมายเหตุ ผูถ้ ือหุ้นที#มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้น
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื#อแยกการลงคะแนนเสียงได้

สิ#งที#ส่งมาด้วย 4
(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข.
เขียนที#
วันที#

เดือน

(1) ข้าพเจ้า

พ.ศ.
สัญชาติ

อยู่บา้ นเลขที#
(2) เป็ นผูถ้ ือหุ้นของ บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ ยี@ จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจํานวนทัEงสิEนรวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง ดังนีE

o หุ้นสามัญ

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสี ยง

o หุ้นบุริมสิ ทธิ

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้
1)

อายุ

อยู่บา้ นเลขที#

ถนน

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

จังหว ดั

รหัสไปรษณีย์

2)

อายุ

อยู่บา้ นเลขที#

ถนน

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

จังหว ดั

รหัสไปรษณีย์

3)

อายุ

อยู่บา้ นเลขที#

ถนน

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

จังหว ดั

รหัสไปรษณีย์

ปี
หรือ
ปี
หรือ
ปี
หรือ

คนหนึ#งคนใดเพียงคนเดียว เป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื#อเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2562 ในว นั อังคารที# 30
เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน# เลขที# 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี# ดอนเมือง กรุ งเทพมหานคร 10210 หรื อที#จะพึง
เลื#อนไปในว นั เวลา และสถานที#อื#น
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัEงนีE ดังนีE
วาระที@ 1

รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2561

วาระที@ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี สิIนสุ ด ณ วันที@ 31 ธันวาคม 2561
o (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที#เห็นสมควร
o (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนีE
o เห็นด้วย
o ไม่เห็นด้วย
o งดออกเสียง
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วาระที@ 3

พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี 2561 เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงาน
ประจําปี 2561
o (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที#เห็นสมควร
o (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนีE
o เห็นด้วย
o ไม่เห็นด้วย
o งดออกเสียง

วาระที@ 4

พิจารณาอนุมัติการเลือกตัIงกรรมการแทนกรรมการที@ออกจากตําแหน่ งตามวาระ

วาระที@ 4.1 อนุมัติการเลือกตัIงนางสร้ อยทิพย์ ไตรสุ ทธิR ให้ กลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการต่ออีกวาระหนึ@ง
o (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที#เห็นสมควร
o (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนีE
o เห็นด้วย
o ไม่เห็นด้วย
o งดออกเสียง
วาระที@ 4.2 อนุมัติการเลือกตัIง นายกนกศักดิR ปิ@ นแสง ให้ กลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการต่ออีกวาระหนึ@ง
o (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที#เห็นสมควร
o (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนีE
o เห็นด้วย
o ไม่เห็นด้วย
o งดออกเสียง
วาระที@ 4.3 อนุมัติการเลือกตัIง นางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง ให้ กลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการต่ออีกวาระหนึ@ง
o (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที#เห็นสมควร
o (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนีE
o เห็นด้วย
o ไม่เห็นด้วย
o งดออกเสียง
วาระที@ 4.4 อนุมัติการเลือกตัIงนายบวร วงศ์ สินอุดม ให้ กลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการต่ออีกวาระหนึ@ง
o (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที#เห็นสมควร
o (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนีE
o เห็นด้วย
o ไม่เห็นด้วย
o งดออกเสียง
วาระที@ 5

พิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562
o (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที#เห็นสมควร
o (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนีE
o เห็นด้วย
o ไม่เห็นด้วย
o งดออกเสียง

วาระที@ 6

พิจารณาอนุมัติแต่งตัIงผู้สอบบัญชีของบริษัท และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจําปี 2562
o (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที#เห็นสมควร
o (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนีE
o เห็นด้วย
o ไม่เห็นด้วย
o งดออกเสียง
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วาระที@ 7

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ@มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 24 ข้อ 25 และข้อ 31
o (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที#เห็นสมควร
o (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนีE
o เห็นด้วย
o ไม่เห็นด้วย
o งดออกเสียง

วาระที@ 8

เรื@ องอื@นๆ (ถ้ามี)
o (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที#เห็นสมควร
o (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนีE
o เห็นด้วย
o ไม่เห็นด้วย
o งดออกเสียง

(5)

การลงคะแนนเสียงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที#ไม่เป็ นไปตามที#ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีEให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัEนไม่ถูกต้องและ
ไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุ้น

(6)

ในกรณี ที#ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจนหรื อในกรณีที#ประชุมมีการพิจารณา
หรื อ ลงมติในเรื# องใดนอกเหนื อจากเรื# องที#ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีที#มีการแก้ไขเปลี#ยนแปลงหรื อเพิ#มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที#เห็นสมควร

กิจการใดที#ผูร้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุมนัEน เว้นแต่กรณี ที#มีผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที#ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะ
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ

ลงชื#อ …………………………………….……… ผูม้ อบฉันทะ
(……………………………….…………)
ลงชื#อ …………………………………….………. ผูร้ ับมอบฉันทะ
(……………………………….…………)
ลงชื#อ …………………………………….………. ผูร้ ับมอบฉันทะ
(……………………………….…………)
ลงชื#อ …………………………………….………. ผูร้ ับมอบฉันทะ
(……………………………….…………)
หมายเหตุ
1. ผูถ้ ือหุ้นที#มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผรู ้ ับ
มอบฉันทะหลายคนเพื#อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที#วาระที#จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที#ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิม# เติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจําต่อแบบพิมพ์หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี# จํากัด (มหาชน)
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2562 ในว นั อังคารที# 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนแวนชัน# เลขที# 99
ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี# ดอนเมือง กรุ งเทพมหานคร 10210 หรื อที#จะพึงเลื#อนไปในวัน เวลา และสถานที#อื#น
o

วาระที#……………………

เรื# อง………………………………………….………………………………..………………

o (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที#เห็นสมควร
o (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนีE
o เห็นด้วย
o ไม่เห็นด้วย
o งดออกเสียง
o

วาระที#……………………

เรื# อง………………………………………….………………………………..………………

o (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที#เห็นสมควร
o (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนีE
o เห็นด้วย
o ไม่เห็นด้วย
o งดออกเสียง
o

วาระที#……………………

เรื# อง………………………………………….………………………………..………………

o (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที#เห็นสมควร
o (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนีE
o เห็นด้วย
o ไม่เห็นด้วย
o งดออกเสียง
o

วาระที#……………………

เรื# อง………………………………………….………………………………..………………

o (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที#เห็นสมควร
o (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนีE
o เห็นด้วย
o ไม่เห็นด้วย
o งดออกเสียง
o

วาระที#……………………

เรื# อง………………………………………….………………………………..………………

o (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที#เห็นสมควร
o (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนีE
o เห็นด้วย
o ไม่เห็นด้วย
o งดออกเสียง
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(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบที#ใช้เฉพาะกรณีผถู ้ ือหุ้นเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัEงให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ้น
เขียนที#
วันที#

เดือน

(1) ข้าพเจ้า

พ.ศ.
สัญชาติ

อยู่บา้ นเลขที#
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั
ซึ#งเป็ นผูถ้ ือหุ้นของ บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ ยี@ จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจํานวนทัEงสิEนรวม

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง ดังนีE

o หุ้นสามัญ

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสี ยง

o หุ้นบุริมสิ ทธิ

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้
1)

อายุ

อยู่บา้ นเลขที#

ถนน

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

จังหว ดั

รหัสไปรษณีย์

2)

อายุ

อยู่บา้ นเลขที#

ถนน

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

จังหว ดั

รหัสไปรษณีย์

3)

อายุ

อยู่บา้ นเลขที#

ถนน

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

จังหว ดั

รหัสไปรษณีย์

ปี
หรือ
ปี
หรือ
ปี
หรือ

คนหนึ# งคนใดเพี ย งคนเดี ย ว เป็ นผู ้แ ทนของข้ าพเจ้ าเพื# อ เข้ า ร่ วมประชุ ม และออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ้ น ประจําปี 2562
ในว นั อังคารที# 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนแวนชัน# เลขที# 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี# ดอนเมือง กรุ งเทพมหานคร
10210 หรื อที#จะพึงเลื#อนไปในวัน เวลา และสถานที#อื#น
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(3)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัEงนีE ดังนีE
o มอบฉันทะตามจํานวนหุ้นทัEงหมดที#ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
o มอบฉันทะบางส่วนคือ
o หุ้นสามัญ ............................... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ .................................. เสี ยง
o หุ้นบุริมสิทธิ ........................... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ .................................. เสี ยง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทEงั หมด .......................................... เสียง

(4)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัEงนีE ดังนีE

วาระที@ 1

รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2561

วาระที@ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี สิIนสุ ด ณ วันที@ 31 ธันวาคม 2561
o (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที#เห็นสมควร
o (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนีE
o เห็นด้วย
o ไม่เห็นด้วย
o งดออกเสียง

วาระที@ 3

พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี 2561 เป็ นทุน สํ ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ ายเงินปั นผลสํ าหรั บผลการดําเนิ นงาน
ประจําปี 2561
o (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที#เห็นสมควร
o (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนีE
o เห็นด้วย
o ไม่เห็นด้วย
o งดออกเสียง

วาระที@ 4

พิจารณาอนุมัติการเลือกตัIงกรรมการแทนกรรมการที@ออกจากตําแหน่ งตามวาระ

วาระที@ 4.1 อนุมัติการเลือกตัIงนางสร้ อยทิพย์ ไตรสุ ทธิR ให้ กลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการต่ออีกวาระหนึ@ง
o (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที#เห็นสมควร
o (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนีE
o เห็นด้วย
o ไม่เห็นด้วย
o งดออกเสียง
วาระที@ 4.2 อนุมัติการเลือกตัIงนายกนกศักดิR ปิ@ นแสง ให้ กลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการต่ออีกวาระหนึ@ง
o (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที#เห็นสมควร
o (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนีE
o เห็นด้วย
o ไม่เห็นด้วย
o งดออกเสียง
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วาระที@ 4.3 อนุมัติการเลือกตัIง นางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง ให้ กลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการต่ออีกวาระหนึ@ง
o (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที#เห็นสมควร
o (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนีE
o เห็นด้วย
o ไม่เห็นด้วย
o งดออกเสียง
วาระที@ 4.4 อนุมัติการเลือกตัIงนายบวร วงศ์ สินอุดม ให้ กลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการต่ออีกวาระหนึ@ง
o (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที#เห็นสมควร
o (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนีE
o เห็นด้วย
o ไม่เห็นด้วย
o งดออกเสียง
วาระที@ 5

พิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562
o (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที#เห็นสมควร
o (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนีE
o เห็นด้วย
o ไม่เห็นด้วย
o งดออกเสียง

วาระที@ 6

พิจารณาอนุมัติแต่งตัIงผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจําปี 2562
o (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที#เห็นสมควร
o (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนีE
o เห็นด้วย
o ไม่เห็นด้วย
o งดออกเสียง

วาระที@ 7

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ@มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 24 ข้อ 25 และข้อ 31
o (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที#เห็นสมควร
o (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนีE
o เห็นด้วย
o ไม่เห็นด้วย
o งดออกเสียง

วาระที@ 8

เรื@ องอื@นๆ (ถ้ามี)
o (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที#เห็นสมควร
o (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนีE
o เห็นด้วย
o ไม่เห็นด้วย
o งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที#ไม่เป็ นไปตามที#ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนีEให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนัEนไม่ถูกต้องและ
ไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุ้น
(6) ในกรณี ที#ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนเสี ยงในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจนหรื อในกรณี ที#ประชุมมีการพิจารณา
หรื อลงมติในเรื# องใดนอกเหนื อจากเรื# องที#ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณี ที#มีการแก้ไขเปลี#ยนแปลงหรื อเพิ#มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผูร้ ับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที#เห็นสมควร
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กิจการใดที#ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุมนัEน เว้นแต่กรณี ที#มีผูร้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที#ข้าพเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะ ให้
ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
ลงชื#อ …………………………………….……… ผูม้ อบฉันทะ
(……………………………….…………)
ลงชื#อ …………………………………….………. ผูร้ ับมอบฉันทะ
(……………………………….…………)
ลงชื#อ …………………………………….………. ผูร้ ับมอบฉันทะ
(……………………………….…………)
ลงชื#อ …………………………………….………. ผูร้ ับมอบฉันทะ
(……………………………….…………)
หมายเหตุ
1. ผูถ้ ือหุ้นที#มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้
ผูร้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื#อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที#วาระที#จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที#ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ#มเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจําต่อแบบพิมพ์หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี# จํากัด (มหาชน)
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2562 ในว นั อังคารที# 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนแวนชัน# เลขที# 99
ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี# ดอนเมือง กรุ งเทพมหานคร 10210 หรื อที#จะพึงเลื#อนไปในวัน เวลา และสถานที#อื#น
o

วาระที#……………………

เรื# อง………………………………………….………………………………..………………

o (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที#เห็นสมควร
o (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนีE
o เห็นด้วย
o ไม่เห็นด้วย
o งดออกเสียง
o

วาระที#……………………

เรื# อง………………………………………….………………………………..………………

o (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที#เห็นสมควร
o (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนีE
o เห็นด้วย
o ไม่เห็นด้วย
o งดออกเสียง
o

วาระที#……………………

เรื# อง………………………………………….………………………………..………………

o (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที#เห็นสมควร
o (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนีE
o เห็นด้วย
o ไม่เห็นด้วย
o งดออกเสียง
o

วาระที#……………………

เรื# อง………………………………………….………………………………..………………

o (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที#เห็นสมควร
o (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนีE
o เห็นด้วย
o ไม่เห็นด้วย
o งดออกเสียง
o

วาระที#……………………

เรื# อง………………………………………….………………………………..………………

o (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที#เห็นสมควร
o (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนีE
o เห็นด้วย
o ไม่เห็นด้วย
o งดออกเสียง
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รายชื&อและรายละเอียดของกรรมการอิสระที&เสนอชื&อให้เป็ นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
1. นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริ ษทั
อายุ 76 ปี
ที#อยู่ติดต่อ : บริ ษทั ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี# จํา กัด (มหาชน) เลขที# 1 อาคารอีสท์ วอเตอร์
ชัHน 15 ถนนวิภาวดีรังสิ ต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
ส่วนได้เสี ยในวาระการประชุม : ไม่มี

2. นางนิศกร ทัดเทียมรมย์
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 71 ปี
ที#อยู่ติดต่อ : บริ ษทั ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี# จํา กัด (มหาชน) เลขที# 1 อาคารอีสท์ วอเตอร์
ชัHน 15 ถนนวิภาวดีรังสิ ต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
ส่วนได้เสี ยในวาระการประชุม : ไม่มี

3. นางลัขณานันท์ ลักษมีธนานันต์
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
อายุ 64 ปี
ที#อยู่ติดต่อ : บริ ษทั ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี# จํา กัด (มหาชน) เลขที# 1 อาคารอีสท์ วอเตอร์
ชัHน 15 ถนนวิภาวดีรังสิ ต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
ส่วนได้เสี ยในวาระการประชุม : ไม่มี
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คําชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐาน
ทีผ่ ้เู ข้ าร่ วมประชุมต้องนํามาแสดงในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น
การลงทะเบียน
บริ ษทั จะเปิ ดให้ผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่ วมประชุมได้ต้งั แต่เวลา 13.00 น. ของวันอังคารที่
30 เมษายน 2562 ณ ห้อ งเมจิ ก 2 โรงแรมมิ ราเคิ ล แกรนด์ คอนแวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภ าวดี รังสิ ต หลักสี่ ดอนเมื อ ง
กรุ งเทพมหานคร ตามแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ตามสิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 8
การมอบฉันทะ
กรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง ผูถ้ ือหุ ้นสามารถมอบฉันทะให้กบั บุคคลอื่นเข้าประชุม
และออกเสี ยงแทนตนได้ โดยบริ ษทั ได้จดั ให้มีหนังสื อมอบฉันทะ 3 แบบ ตามแบบที่ กรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า กระทรวง
พาณิ ชย์ได้กาํ หนดไว้ ซึ่งบริ ษทั ได้จดั ส่งหนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. มาพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมนี้
ตามสิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 4 โดยหนังสื อมอบฉันทะแต่ละแบบ มีลกั ษณะดังนี้
• แบบ ก. แบบทัว่ ไปซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้อน
• แบบ ข. แบบที่กาํ หนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
• แบบ ค. แบบที่ใช้เฉพาะกรณี ผถู ้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้
วิธีการมอบฉันทะสามารถดําเนินการได้ ดังนี้
1. ผูถ้ ือหุน้ ทัว่ ไป ให้เลือกใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยบริ ษทั
แนะนําให้ใช้หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุการออกเสี ยงในแต่ละระเบียบวาระ
2. ผูถ้ ือหุ ้นที่ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดี ยน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดู แลหุ ้น
ให้เลือกใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค.
3. ผูถ้ ือหุ ้นที่ มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
4. ผูถ้ ือหุ ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรื อสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บริ ษทั ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 5
5. กรอกข้อความในหนังสื อมอบฉันทะให้ถูกต้องและชัดเจน และให้ผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉัน ทะลงลายมื อชื่ อ
ในหนังสื อมอบฉันทะ และปิ ดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทาํ หนังสื อมอบฉันทะดังกล่าว
6. ให้ผูร้ ับมอบฉันทะแสดงหนังสื อมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบุไว้ในส่ วนของเอกสารที่
ต้ องนํามาแสดงในวันประชุม ณ โต๊ะลงทะเบียนสําหรับผูร้ ับมอบฉันทะในวันประชุม
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เอกสารทีต่ ้ องนํามาแสดงในวันประชุม
ผู้ถือหุ้นทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดา
1. กรณี ผถู ้ ือหุน้ มาร่ วมประชุมด้วยตนเอง :
ให้แสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้าราชการ หรื อใบอนุญาตขับขี่ หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ น
ชาวต่างประเทศ) ฉบับจริ งที่ยงั ไม่หมดอายุ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้ยนื่ เอกสารหลักฐานประกอบด้วย
2. กรณี ที่มีการมอบฉันทะ :
ให้แสดง
1) หนังสื อมอบฉันทะซึ่ งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่ อของผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบ
ฉันทะ และติดอากรแสตมป์ ครบถ้วนแล้ว
2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้าราชการ หรื อใบอนุ ญาตขับขี่ หรื อหนังสื อเดิ นทาง
(กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุของผูม้ อบฉันทะ ซึ่ งผูม้ อบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสําเนา
ถูกต้อง
3) บัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้าราชการ หรื อใบอนุญาตขับขี่ หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ น
ชาวต่างประเทศ) ฉบับจริ งที่ยงั ไม่หมดอายุของผูร้ ับมอบฉันทะ
ผู้ถือหุ้นทีเ่ ป็ นนิตบิ ุคคล
1. กรณี ผมู ้ ีอาํ นาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่ วมประชุมด้วยตนเอง :
ให้แสดง
1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้าราชการ หรื อใบอนุ ญาตขับขี่ หรื อหนังสื อเดิ นทาง
(กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุของผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนนิ ติบุคคล ซึ่งผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนนิ ติ
บุคคลได้ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
2) สําเนาหนังสื อรับรองของนิ ติบุคคลที่ออกให้โดยกระทรวงพาณิ ชย์ไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันประชุม ซึ่งรับรอง
สําเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็ นผูม้ ีอาํ นาจ
ลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสําคัญ (หากมี)
2. กรณี ที่มีการมอบฉันทะ :
ให้แสดง
1) หนังสื อมอบฉันทะซึ่ งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่ อของผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบ
ฉันทะ พร้อมประทับตราสําคัญ (หากมี) และติดอากรแสตมป์ ครบถ้วนแล้ว
2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้าราชการ หรื อใบอนุ ญาตขับขี่ หรื อหนังสื อเดิ นทาง
(กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุของผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนนิ ติบุคคล ซึ่งผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนนิ ติ
บุคคลได้ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
3) บัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้าราชการ หรื อใบอนุญาตขับขี่ หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ น
ชาวต่างประเทศ) ฉบับจริ งที่ยงั ไม่หมดอายุของผูร้ ับมอบฉันทะ
4) สําเนาหนังสื อรับรองของนิ ติบุคคลที่ออกให้โดยกระทรวงพาณิ ชย์ไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันประชุม ซึ่งรับรอง
สําเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนนิ ติบุคคล และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิ ติบุคคลซึ่ งลงนาม
ในหนังสื อมอบฉันทะมีอาํ นาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสําคัญ (หากมี)
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3. กรณี การมอบฉันทะของผูถ้ ื อหุ ้นที่ เป็ นผูล้ งทุ นต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดี ยน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ ได้แต่งตั้งผูร้ ับมอบฉันทะตามหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. ให้แสดงเอกสารดังนี้
3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)
1) หนั ง สื อ มอบฉั น ทะแบบ ค. ซึ่ งได้ก รอกข้อ ความถู ก ต้อ งครบถ้ว น และลงลายมื อ ชื่ อ ของผูม้ ี อ ํา นาจ
กระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็ นผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์
ครบถ้วนแล้ว
2) หนังสื อยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3) สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบี ยนนิ ติบุคคลของคัสโตเดี ยน (Custodian) ซึ่ งรับรองสําเนาถูกต้องโดย
ผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูม้ ีอาํ นาจกระทําการ
แทนของคัสโตเดี ยน (Custodian) ซึ่ งลงนามในฐานะผูม้ อบฉันทะมี อาํ นาจกระทําการแทนคัสโตเดี ยน
(Custodian)
4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้าราชการ หรื อใบอนุ ญาตขับขี่ หรื อหนังสื อเดินทาง
(กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุ ของผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่ ง
ผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ได้ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
3.2

เอกสารหลักฐานจากผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศ
1) หนั ง สื อ มอบอํา นาจจากผู ้ถื อ หุ ้ น ให้ ค ัส โตเดี ย น (Custodian) เป็ นผู ้ด ํา เนิ น การลงนามในหนั ง สื อ
มอบฉันทะแทน
2) สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบี ยนหรื อเอกสารจัดตั้งนิ ติบุคคลของผูถ้ ือหุ ้นที่ ออกโดยหน่ วยงานที่
เกี่ ยวข้อง ซึ่ งระบุชื่อ สถานที่ ต้ งั สํานักงานใหญ่ และรายชื่ อและอํานาจลงนามแทนผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งรับรอง
สําเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิ ติบุคคล และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิ ติบุคคลซึ่ งลงนามในหนังสื อ
มอบอํานาจมีอาํ นาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้
3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้าราชการ หรื อใบอนุญาตขับขี่ หรื อหนังสื อเดินทาง
(กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ที่ ยงั ไม่หมดอายุของผูแ้ ทนนิ ติบุคคล ซึ่ งผูแ้ ทนนิ ติบุคคลได้ลงลายมือชื่ อ
รับรองสําเนาถูกต้อง

3.3

เอกสารหลักฐานจากผูร้ ับมอบฉันทะ
ให้แสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้าราชการ หรื อใบอนุญาตขับขี่ หรื อหนังสื อเดินทาง
(กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ฉบับจริ งที่ยงั ไม่หมดอายุ ของผูร้ ับมอบฉันทะ
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ข้ อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุ มผู้ถือหุ้น และการออกเสี ยงลงคะแนน
1.

การเรียกประชุม
ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั
สิ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรี ยก
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด หรื อผูถ้ ือหุ ้น
จํานวนไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งในสิ บ (1/10) ของจํานวนหุ ้นที่
จําหน่ายได้ท้ งั หมดจะเข้าชื่อกันทําหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญ
เมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี้
คณะกรรมการต้องจัดให้มีก ารประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้นภายในหนึ่ ง (1) เดื อ น นับ แต่วนั ที่ ได้รับ หนังสื อนั้น จาก
ผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าว
ข้อ 32. ในการเรี ยกประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ให้คณะกรรมการจัด ทํา เป็ นหนัง สื อนัด ประชุ มโดยระบุ ส ถานที่ วัน เวลา
ระเบี ยบวาระการประชุ ม และเรื่ อ งที่ จ ะเสนอต่อ ที่ ประชุ ม พร้ อมด้วยรายละเอี ย ดตามสมควร โดยระบุ
ให้ชัดเจนว่าเป็ นเรื่ องที่ จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุ ม ตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา แล้ว แต่กรณี รวมทั้ง ความเห็ น
ของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ผถู ้ ือหุน้ และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อน
วัน ประชุ ม ทั้ง นี้ ให้ ล งโฆษณาคํา บอกกล่ า วนั ด ประชุ ม ในหนั ง สื อ พิ ม พ์ก่ อ นวัน ประชุ ม ไม่ น้ อ ยกว่า
สาม (3) วัน เป็ นเวลาติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า สาม (3) วัน
ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็ นที่ประชุมจะอยูใ่ นจังหวัดอันเป็ นที่ต้ งั สํานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อที่อื่นใดตามที่
คณะกรรมการจะกําหนดก็ได้

2.

องค์ ประชุม และประธานทีป่ ระชุม
ข้อ 33. ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ต้องมีผถู ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้า
(25) คน หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถ้ ื อหุน้ ทั้งหมด และต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งใน
สาม (1/3) ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่ โมง จํานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ ง
มาเข้าร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาํ หนดไว้ในวรรคหนึ่ ง หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ได้เรี ยก
นัดเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ ให้การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุม
เพราะผูถ้ ือหุ ้นร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่ และในกรณี น้ ี ให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่า
เจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
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ข้อ 34. ให้ ป ระธานกรรมการเป็ นประธานที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้ น ในกรณี ที่ ป ระธานกรรมการไม่ อ ยู่ใ นที่ ป ระชุ ม
หรื อไม่สามารถปฏิ บตั ิหน้าที่ ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ ประชุม ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการหรื อมีแต่ไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
คนใดคนหนึ่งมาเป็ นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
3.

การออกเสียงลงคะแนน
ข้อ35. ในการออกเสี ย งลงคะแนนในที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น ให้ ถื อ ว่า หุ ้ น หนึ่ งมี เสี ย งหนึ่ ง และผู ้ถื อ หุ ้ น คนใดมี
ส่ ว นได้เสี ย เป็ นพิ เศษในเรื่ อ งใด ผู ้ถื อ หุ ้ น คนนั้ นไม่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนในเรื่ อ งนั้ น นอกจาก
การออกเสี ยงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
(2) ในกรณี ดัง ต่ อ ไปนี้ ให้ ถื อ คะแนนเสี ย งไม่ น้ อ ยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจํา นวนเสี ย งทั้ง หมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(ก)
(ข)
(ค)

(ง)
(จ)
(ฉ)
(ช)
(ซ)

การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่วนที่สาํ คัญให้แก่บุคคลอื่น
การซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั เอกชน หรื อบริ ษทั มหาชนอื่นมาเป็ นของบริ ษทั
การทํา แก้ไ ข หรื อ ยกเลิ กสั ญ ญาเกี่ ยวกับ การให้ เช่ ากิ จการของบริ ษ ัท ทั้งหมดหรื อ บางส่ ว น
ที่สําคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุ รกิ จของบริ ษทั หรื อการควบรวมกิจการกับ
บุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกําไรขาดทุนกัน
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับของบริ ษทั
การเพิ่มหรื อลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
การเลิกบริ ษทั
การออกหุน้ กูข้ องบริ ษทั
การควบรวมกิจการบริ ษทั กับบริ ษทั อื่น

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 8

แผนทีข่ องสถานทีจ่ ัดการประชุ มผู้ถือหุ้น
บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด (มหาชน)
ห้ องเมจิก 2 โรงแรงมิราเคิล แกรนด์
99 ถนนวิภาวดีรังสิ ต หลักสี่ ดอนเมือง กรุ งเทพมหานคร 10210

เอกสารแนบ 9

แบบขอรับรายงานประจาปี 2561 ในแบบรูปเล่ม

เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุน้
ท่ า นผู ้ ถื อ หุ ้ น ท่ านใดมี ค วามประสงค์ ข อรั บ รายงานประจ าปี 2561 ในรู ปแบบเล่ ม สามารถกรอก

รายละเอี ย ด ชื่ อ และที่ อยู่ ด้ า นล่ า ง และส่ งกลั บ มายัง บริ ษั ท ฯ ได้ ที่ โท รสารห มายเลข 02-272-0798 ห รื อ
E-mail address: ir@wp-energy.co.th เพื่อทางบริ ษทั ฯ จะได้จดั ส่งเอกสารให้ท่านต่อไป
ชื่อและที่อยูข่ องผูถ้ ือหุน้
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บันทึก

บันทึก

บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารอีสท์ วอเตอร์ ชั้น 15 ซอยวิภาวดีรังสิต 5
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 0 2272 3322 โทรสาร: 0 2272 0655
Email: info@wp-energy.co.th

