
โดยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

บริษัท เจ.อาร์.ดับเบ้ิลยู. ยูทิลิต้ี จํากัด (มหาชน)

หนังสือเชิญ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําป ี2564

วันอังคารท่ี 20 เมษายน 2564
เวลา 10.00 น.

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความ
ปลอดภัยของ ผู้ถือหุ้น ผู้เข้าร่วมประชุม และผู้ทีมี่ส่วนร่วมในการจัฟดประชุมทุกท่านเป็นอย่างยิง่ ด้วยเหตุดังกล่าว 
คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ข้ึนในรูปแบบผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-AGM) ตามพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.2563 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม เรือ่งมาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภัยของการประชุมผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 
และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง โดยงดเว้นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ณ สถานท่ีจัดประชุม ตามวันและเวลาท่ีกําหนด
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           วนัท่ี  29 มีนาคม 2564 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 โดยวิธีการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

เรียน ท่านผูถื้อหุน้บรษิัท เจ.อาร.์ดบัเบิล้ย.ูยทิูลิตี ้จาํกดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  

1. แบบฟอรม์ลงทะเบียน สาํหรบัการยืนยนัตวัตนของผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะ 

2. สาํเนารายงานการประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2563 

3. รายงานประจาํปี 2563 ของบริษัท พรอ้มงบการเงิน สาํหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ในรูปแบบ 

คิวอารโ์คด้ (QR Code) 

4. ขอ้มลูเบือ้งตน้ของผูท่ี้ไดร้บัการเสนอชื่อเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

5. นิยามกรรมการอิสระ 

6. ขอ้มลูผูส้อบบญัชีของบรษิัท ประจาํปี 2564 

7. เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชมุ 

8. ขอ้บงัคบัของบรษิัทในส่วนท่ีเก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้   

9. หนงัสือมอบฉนัทะ  

10. รายละเอียดของกรรมการอิสระท่ีบรษิัทเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ   

11. ขัน้ตอนและวิธีการในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

12. แผนท่ีโดยสงัเขปของสถานท่ีถ่ายทอดการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์  

คณะกรรมการบริษัท เจ.อาร.์ดับเบิล้ยู.ยูทิลิตี ้จาํกัด (มหาชน) (บริษัท) ไดม้ีมติกาํหนดใหม้ีการประชุมสามัญผูถื้อหุน้

ประจาํปี 2564 ในวนัท่ี 20 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น ดว้ยวิธีการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) และจะดาํเนินการถ่ายทอด

จากหอ้งประชุมบริษัท เจ.อาร.์ดบัเบิล้ยู. ยูทิลิตี ้จาํกัด (มหาชน) เลขท่ี 32/288-290 ซอยรามอินทรา 65 แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปนี ้

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2563 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

การประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2563 ของบริษัทไดถู้กจดัขึน้เมื่อวนัท่ี 19 สิงหาคม 2563 โดยมีสาํเนารายงาน

การประชมุซึ่งไดบ้นัทึกถกูตอ้งตรงมติของท่ีประชมุผูถื้อหุน้  

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2563 ซึ่ง

ประชุมเมื่อวนัท่ี 19 สิงหาคม 2563 และคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าไดบ้ันทึกถูกตอ้งตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

โดยมีสาํเนารายงานการประชมุ ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 2 

การลงมต ิ

วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่2 พิจารณารับทราบผลการดาํเนินงานประจาํปี 2563 สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

สรุปผลการดาํเนินงานรวมของบรษิัท ในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ท่ีผ่านมา  

                                                                หน่วย: ลา้นบาท 

สินทรพัยห์มนุเวียน 2,047.89 

สินทรพัยร์วม 2,267.86 

หนีสิ้นหมนุเวียน 742.71 

หนีสิ้นรวม 808.54 

รายไดจ้ากการขาย 1,281.82 

กาํไรสทุธิ 88.17 

บริษัทไดส้รุปผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในรอบปี 2563 ดังปรากฏในรายงานประจาํปี 2563 

(หวัขอ้ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน ) ซึ่งไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ในรูปแบบคิวอารโ์คด้ (QR Code) พรอ้ม

กบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ลว้ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 3) 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้รบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษัท ประจาํปี 2563 โดยมีรายละเอียด

ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 3 

การลงมติ 

วาระแจง้เพ่ือทราบ จงึไม่มีการลงมตใินวาระนี ้  

วาระที ่3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงนิของบริษัท สาํหรับรอบปีบัญชี 2563 สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งกาํหนดใหค้ณะกรรมการตอ้งจดัให้

มีการจดัทาํงบดลุ (งบแสดงฐานะการเงิน) และบญัชีกาํไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษิัท และตอ้งจดั

ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุนนั้นก่อนนาํเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญ

ประจาํปี เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

คณะกรรมการบริษัทไดจ้ดัใหม้ีการทาํงบการเงิน สาํหรบัรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการ

ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีและไดร้บัการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ เพ่ือนาํเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้

พิจารณาอนุมัติในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ตามท่ีมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด 

พ.ศ. 2535 กาํหนด (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 3 ) 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมตัิงบการเงินของบริษัทสาํหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ วนัท่ี 

31 ธันวาคม 2563 ซึ่งไดผ่้านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษัทแลว้ และแสดงอยู่ในรายงานประจาํปี 2563 
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ของบริษัท พรอ้มงบการเงิน สาํหรบัปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ในรูปแบบคิวอารโ์คด้ (QR Code) (หวัขอ้งบ

การเงิน) ซึ่งไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุ ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 3 

การลงมต ิ  

วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลและการจัดสรรเงนิกาํไรส่วนหน่ึงเพื่อเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  

ตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กาํหนดใหบ้รษิทัจ่ายเงินปันผลจากเงินกาํไรเท่านัน้ 

และหา้มจ่ายเงินปันผลในกรณีท่ีบรษิัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ และตามมาตรา 116 และขอ้บงัคบัของบรษิัทขอ้ 54 

กาํหนดว่าบริษัทตอ้งจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของกาํไรสทุธิประจาํปี 

หกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุสาํรองนีจ้ะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

นอกจากนี ้บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ

กิจการภายหลงัการจดัสรรทนุสาํรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจาก

นโยบายท่ีกาํหนดไวไ้ด ้โดยจะขึน้อยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจาํเป็นในการใชเ้ป็น

เงินทนุหมนุเวียนเพ่ือบรหิารกิจการ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ  

จากผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ท่ีผ่านมา ตามงบการเงินเฉพาะ

กิจการสาํหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ บริษัทมีกาํไร

สะสมจํานวน 85,116,621 บาท และกําไรสุทธิสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2563 จํานวน 

88,172,467  บาท 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการจัดสรรเงินกาํไรจากผลประกอบการสิน้สุดวนัท่ี 31 

ธันวาคม 2563 เพ่ือเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายเป็นเงินจาํนวนทัง้สิน้ 4,500,000 บาท และการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก ่

ผูถื้อหุน้ในอตัรา 0.06 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 45,600,000 บาท โดยจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงินปันผลท่ี

ปรากฎรายชื่อ ณ วันกาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้เพ่ือกาํหนดสิทธิรบัเงินปันผล (Record Date) ณ วันท่ี 5 มีนาคม 2564 

และกาํหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายในวนัท่ี 14 พฤษภาคม  2564 

ทั้งนี ้อัตราเงินปันผลท่ีจ่ายเทียบกับกาํไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและหักยอดเงินขาดทุนสะสม เท่ากับ 

รอ้ยละ 51.72 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษิัท 
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 ข้อมูลการเปรียบเทยีบอัตราการจ่ายเงนิปันผลสาํหรับผลประกอบการปี 2563 ถึงปี 2564 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2562 ปี 2563 (ปีทีเ่สนอ) 

1. กาํไรสทุธิ (บาท) 60,746,156 88,172,467 

2. จาํนวนหุน้ (หุน้) 180,000,000 760,000,000 

3. มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ (บาท) 1.00 0.5 

4. อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อหุน้ 0.62 0.06 

5. รวมจาํนวนเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 111,600,000 45,600,000 

6. สดัส่วนการจา่ยเงินปันผล (รอ้ยละ) 183.72 51.72 

ทั้งนี ้สิทธิในการไดร้บัเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะไดร้บัอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจาํปี 2564 

การลงมต ิ

วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 18 กาํหนดว่า ในการ

ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีทุกครัง้ กรรมการคิดเป็นจาํนวนหน่ึงในสาม หรือจาํนวนใกลท่ี้สดุกบัส่วนหน่ึงในสาม 

จะตอ้งออกจากตาํแหน่ง กรรมการท่ีจะออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัท ใหใ้ชว้ิธี

จบัสลาก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสดุเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง ซึ่งการประชมุสามญั 

ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ในครัง้นีม้ีกรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งกรรมการของบรษิัทตามรายชื่อดงัต่อไปนี ้

1. นายนนทิกร  กาญจนะจติรา  กรรมการอิสระ 

2. พลเอก ศกัดา  เปรุนาวิน  กรรมการอิสระ 

ความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพิ้จารณากลั่นกรองก่อนนาํเสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือ

พิจารณานาํเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ โดยไดพิ้จารณาจากโครงสรา้งคณะกรรมการ

บริษัท และคุณสมบัติของกรรมการในดา้นต่าง ๆ เป็นรายบุคคลแลว้ เห็นว่ากรรมการ 2 ท่านซึ่งตอ้งออกจาก

ตาํแหน่งตามวาระ เป็นผูท่ี้มีความเหมาะสมดา้นคณุวฒุ ิความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์และผลการปฏิบตัิงาน

ในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาท่ีผ่านมาเป็นประโยชนก์บับริษัท และกรรมการทัง้ 2 ท่าน ไม่เป็นผูม้ีคณุสมบตัิ

ตอ้งหา้มประการใด และไม่ไดป้ระกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุน้ในกิจการใดท่ีมีส่วนแข่งขนักับการดาํเนินงานของ

บริษัท คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาแลว้ว่าบคุคลท่ีเสนอชื่อใหเ้ป็นกรรมการอิสระ จะ

สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอใหก้รรมการทัง้ 2 ท่าน ไดร้บัการพิจารณาเลือกตัง้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

อีกวาระหน่ึง ซึ่งรายละเอียดประวตัิของกรรมการทัง้ 2 ท่าน ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 4 ทัง้นี ้คณะกรรมการ

ไดพิ้จารณาแลว้ว่าบุคคลท่ีเสนอชื่อใหเ้ป็นกรรมการอิสระ จะสามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม



 

 

5 

หลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 5 และรายงานประจาํปี 

ภายใตห้วัขอ้เร่ืองรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 3) 

ขอ้มลูการถือหุน้ของกรรมการท่ีเสนอชื่อในครัง้นี ้ 

รายชื่อผูท่ี้ไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการ จาํนวนหุน้ สิทธิในการออกเสียง 

1.นายนนทิกร  กาญจนะจติรา 400,000 400,000 

2.พลเอก ศกัดา  เปรุนาวิน 300,000 300,000 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนไดเ้สีย ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแลว้ 

เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมตัิแต่งตัง้บุคคลตามรายชื่อดงัต่อไปนี ้ซึ่งเป็นกรรมการท่ีตอ้ง

ออกตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง 

1. นายนนทิกร  กาญจนะจติรา กรรมการอิสระ 

2. พลเอก ศกัดา  เปรุนาวิน กรรมการอิสระ 

การลงมต ิ

วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่6 พิจารณาและอนุมัติการกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2564 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

ตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 33 กาํหนดใหก้รรมการมี

สิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบีย้ประชุม บาํเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนต์อบแทนใน

ลักษณะอ่ืน ตามขอ้บงัคบั หรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณา ซึ่งอาจกาํหนดเป็นจาํนวนแน่นอน หรือวางเป็น

หลกัเกณฑ ์และจะกาํหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าจะมกีารเปล่ียนแปลงกไ็ด ้และนอกจากนัน้

ใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบรษิัท 

ความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  ไดด้าํเนินการสาํรวจค่าตอบแทนกรรมการ สาํหรับปี 2563 และ

พิจารณาตามหลกัเกณฑแ์ละนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกาํหนด โดยพิจารณาจากความรบัผิดชอบและผลการ

ปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ และข้อมูลเปรียบเทียบอา้งอิงกับบริษัทอ่ืนท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน  

มีขนาดและลกัษณะของธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกัน พบว่าค่าตอบแทนกรรมการท่ีบริษัทกาํหนดนัน้อยู่ในอตัราใกลเ้คียงกบั

ค่าเฉล่ียโดยรวมของตลาด 

ความเหน็ของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการไดพิ้จารณาอย่างรอบคอบและระมดัระวงัแลว้ เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณา

และอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2564 โดยจ่ายในรูปของเบีย้ประชุมและบาํเหน็จกรรมการ  

โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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1. ค่าเบีย้ประชมุ 

องคป์ระกอบของค่าตอบแทน เบีย้ประชุม/คน/คร้ัง 

ประธานกรรมการบรษิทั 30,000 

กรรมการบรษิัท 15,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 

กรรมการตรวจสอบ 10,000 

2. ค่าบาํเหน็จกรรมการ 

บริษัทจะจ่ายค่าบาํเหน็จ (โบนัสประจาํปี) ใหแ้ก่คณะกรรมการบริษัทเป็นเงินจาํนวนไม่เกิน 5,000,000 บาท  

โดยคณะกรรมการบรษิัทจะพิจารณาการจดัสรรตามความเหมาะสม  

ในการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการ และคณะกรรมการชดุย่อยของบริษัทไม่ไดร้บัผลประโยชนอ่ื์นใด

นอกจากเบีย้ประชุมหรือบาํเหน็จกรรมการตามรายละเอียดท่ีกาํหนดขา้งตน้ โดยไม่รวมค่าตอบแทนอ่ืนในฐานะ

พนกังานของบรษิัท 

ตารางเปรียบเทียบคา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2564 และปี 2563 

ตาํแหน่ง/ องคป์ระกอบ

ค่าตอบแทน 

เบีย้ประชุม (บาท/คร้ัง) บาํเหน็จกรรมการ (บาท) 

ปี 2564  ปี 2563 ปี 2564  ปี 2563 

(ปีทีเ่สนอ)   (ปีทีเ่สนอ)   

ประธานกรรมการ 30,000.00 30,000.00     

กรรมการ 15,000.00 15,000.00 ไม่เกิน ไม่เกิน 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000.00 20,000.00 5,000,000.00  5,000,000.00 

กรรมการตรวจสอบ 10,000.00 10,000.00     

 

การลงมต ิ

วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

วาระที ่7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กาํหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีแตง่ตัง้

ผู้สอบบัญชี และกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผูส้อบบัญชีจะแต่งตั้งผูส้อบบญัช ี

คนเดิมอีกก็ได ้
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นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนได้กําหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี  

หากผูส้อบบญัชีดงักล่าวปฏิบตัิหนา้ท่ีมาแลว้ 7 รอบปีบญัชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยการหมนุเวียนไม่จาํเป็นตอ้ง

เปล่ียนบริษัทผูส้อบบญัชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรายอ่ืน ๆ ในสาํนกังานตรวจสอบบญัชีนัน้แทน

ผูส้อบบญัชีรายเดิมได ้อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรายท่ีพน้จากการปฏิบตัิหนา้ท่ีจากการหมุนเวียน

ผูส้อบบญัชีไดเ้มื่อพน้ระยะเวลาอย่างนอ้ย 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนั 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิ้จารณาคุณสมบัติของผูส้อบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของ

ผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนการสอบบญัชี มีความเห็นและเสนอใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบ

บญัชี ประจาํปี 2564 ดงันี ้

1. แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ี

อนมุตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิัท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท ประจาํปี 2564 

นบัเป็นปีท่ี 3 โดยมีรายชื่อผูส้อบบญัชี ดงันี ้

รายนามผูส้อบบญัชี 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 

ทะเบียนเลขท่ี 

จาํนวนปีท่ีลงรายมือชื่อรบัรอง

งบการเงนิของบรษิัท 

นายกฤษดา เลิศวนา 4958 2 

นายเติมพงษ์ โอปนพนัธ ์ 4501 - 

นางพนูนารถ เผ่าเจรญิ 5238 - 

2. ค่าสอบบญัช ี

กาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจาํปี 2564 เป็นจาํนวนเงิน 2,200,000 บาท ทัง้นีค้่าสอบบญัชีดงักล่าว ยงั

ไม่รวมค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใชจ้่ายในการเดินทาง ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมการปฏิบตัิทั่วไป 

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบญัชี  

ค่าสอบบัญช ี
รอบปีบัญชี 2564 

(ปีทีเ่สนอ) 
รอบปีบัญชี 2563 

1. ค่าสอบบญัช ี 2,200,000 2,200,000 

2. ค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ จ่ายตามจรงิ จ่ายตามจรงิ 

ผูส้อบบญัชีตามรายชื่อขา้งตน้ไม่ไดใ้หบ้ริการอ่ืน ๆ แก่บริษัทและไม่มีความสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สียกับบริษัท/บริษัท

ย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับบคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ

และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัท 

ความเหน็ของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ นายกฤษดา เลิศวนา ผูส้อบบัญชีรับ

อนุญาตเลขท่ี 4958 หรือ นายเติมพงษ์ โอปนพนัธ ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 4501 หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ 

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 5238 จากบรษิัท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท ประจาํปี 2564 โดย
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ใหค้นใดคนหน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต

ดังกล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบัติหนา้ท่ีไดใ้ห ้บริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกัด จัดหาผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตอ่ืนของ

บริษัท สาํนกังาน อีวาย จาํกัด ทาํหนา้ท่ีแทน และกาํหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบญัชีประจาํปี 2564 เป็นเงิน

จาํนวนไม่เกิน 2,200,000 บาท โดยไม่รวมค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ 

การลงมติ  

วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่8 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 3. 

ของบริษัท  

ข้อเทจ็จริงละเหตุผล 

ตามท่ีบริษัทมีแผนจะขยายธุรกิจเพ่ิมเติม บริษัทจึงตอ้งเพ่ิมวัตถุประสงคข์องบริษัทเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจ

เพ่ิมเติม 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมัติการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคโ์ดยเพ่ิมวตัถุประสงคข์อง

บรษิัทอีก 2 ขอ้ โดยมีรายละเอียดของวตัถปุระสงคท่ี์เพ่ิมเติม ดงันี ้

“ขอ้ท่ี 31. เขา้ร่วมลงทุน หรือลงทุนโดยการถือหุน้ในบรษิัทจาํกดั หรือบริษัทมหาชนจาํกัดใดๆ เพ่ือผลประโยชนข์อง

บรษิัท รวมทัง้ลงทนุในหลกัทรพัยต์า่งๆ ทัง้นีเ้พ่ือประโยชนข์องบรษิัท ” 

“ขอ้ท่ี 32. ประกอบกิจการคา้ นาํเขา้ จาํหน่าย ตวัแทน นํา้มนัเชือ้เพลิง ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบันํา้มนัเชือ้เพลิง และ

ผลิตภณัฑอ์ย่างอ่ืนท่ีก่อใหเ้กิดพลงังาน หรือ ปิโตรเคมี” 

ทั้งนี ้วัตถุประสงคฉ์บับใหม่ของบริษัทจะมีทั้งหมด 32 ขอ้และขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแก้ไข

เพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 3. ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงคข์องบริษัทดังกล่าว  

เป็นดงันี ้

“ขอ้ 3. วตัถปุระสงคข์องบรษิัท มจีาํนวน 32 ขอ้ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ท่ีแนบ” 

การลงมติ  

วาระนีต้อ้งผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยสามในส่ีของจาํนวนทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

วาระที ่9 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

จึงเรียนมาเพ่ือขอเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยวิธีผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ตามวนั และเวลา ดงักล่าว โดย

ในวนัท่ี 20 เมษายน 2564 ซึง่เป็นวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 บรษิัทจะเปิดใหผู้้ถือหุ้นทีป่ระสงคจ์ะเข้าร่วมประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2564 ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์ (E-AGM) ต้องสง่ “แบบลงทะเบียนตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย11” และ

เอกสารประกอบฯ ตามสิ่งทีส่ง่มาด้วย 7 ในหนังสอืเชิญประชุมฯ เพื่อทาํการยืนยันตวัตนมายังบริษัทฯ หรือ โดยสแกน

หรือถ่ายรูปส่งมายัง Email: ir@jrw.co.th ภายในวันจันทรท์ี ่12 เมษายน 2564 
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ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ของบรษิัทได ้

สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัท เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผูถื้อหุน้ โดยจดัส่งหนงัสือ

มอบฉันทะท่ีระบุขอ้ความครบถว้นสมบรูณแ์ลว้มายงั บริษัท เจ.อาร.์ดบัเบิล้ย.ู ยูทิลิตี ้จาํกัด (มหาชน) เลขท่ี 32/288-290 ซอยราม

อินทรา 65 แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 หรือ โดยสแกนหรือถ่ายรูปส่งมายัง Email: ir@jrw.co.th 

ภายในวันจันทรท์ี ่12 เมษายน 2564 

 นอกจากนีบ้รษิัทขอเรียนเชิญใหท่้านผูถื้อหุน้ส่งคาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชมุเป็นการล่วงหนา้ โดยขอใหท่้าน 

ผู้ถือหุ้นส่งคาํถามพรอ้มระบุชื่อ/ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/ หมายเลขโทรศัพท ์และอ่ืนๆ (ถ้ามี) ท่ีสามารถติดต่อไดม้าทาง E-mail 

ir@jrw.co.th หรือทางไปรษณียล์งทะเบียนถึง “สาํนกัเลขานุการบริษัท” บริษัท เจ.อาร.์ดบัเบิล้ยู. ยูทิลิตี ้จาํกัด (มหาชน) เลขท่ี 

32/288-290 ซอยรามอินทรา 65 แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 โดยส่งเอกสารใหถ้ึงบริษัทภายในวันจันทรท์ี่ 

12 เมษายน 2564 

อน่ึง บริษัทได้กาํหนดให้วันท่ี 5 มีนาคม 2564 เป็นวันกาํหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจาํปี 2564 โดยผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

(นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา) 

ประธานกรรมการ 

 

    

 

 

 

 

(นางสาวลดัดา  ลทัธิวรรณ)์ 

เลขานกุารบรษิัท 

ผูจ้ดัทาํวาระการประชมุ 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 2 
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        ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 

ข้อมูลเบือ้งตน้ของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชือ่เพือ่แต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

ชื่อ-นามสกุล นายนนทิกร กาญจนะจติรา  

อายุ 65 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

ประวัติการศึกษา ปริญญาเอก  สถานศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรีุ 
   วฒุิการศกึษา บรหิารธุรกิจดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ 

   สาขาวิชาการบรหิารทรพัยากรมนษุย ์

 ปริญญาโท สถานศกึษา Middle Tennessee State University, สหรฐัอเมรกิา 

   วฒุิการศกึษา Master of Public Administration 

 ปริญญาตรี สถานศกึษา Middle Tennessee State University, สหรฐัอเมรกิา 

   วฒุิการศกึษา Master of Public Administration 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที ่26/2011  

 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

 Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่102/2008  

 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

 Audit Committee Program (ACP) รุ่นที ่22/2008  

 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

 Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที ่6/2008  

 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 Financial Statements for Director (FSD) รุ่นที ่1/2008  

 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

ประวัติการทาํงาน กรรมการอิสระ บรษิัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
 ประธานกรรมการ บรษิัท ปตท. เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 
 กรรมการ การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 กรรมการ บมจ.อินเตอรลิ์ง้ค ์เทเลคอม 
 ผูท้รงคณุวฒุิ สถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ท่ีสงู (องคก์ารมหาชน) 
 กรรมการสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 ผูท้รงคณุวฒุใิน อ.ก.พ. กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ผูท้รงคณุวฒุใิน อ.ก.พ. สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ 

สงัคมแห่งชาต ิ
อาจารยพิ์เศษ คณะนิติศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
ปี 2553 เลขาธิการ คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 
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ปี 2551 รองเลขาธิการ คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน ผูท้รงคณุวฒุ ิ
ปี 2549 ท่ีปรกึษาระบบราชการ (เจา้หนา้ท่ีวิเคราะหง์านบคุคล 10 ชช.) 

ปี 2546 ผูอ้าํนวยการสาํนกัพฒันาระบบจาํแนกตาํแหน่งและค่าตอบแทน 

ปี 2545 ผูอ้าํนวยการโครงการปรบัปรุงระบบจาํแนกตาํแหน่ง 

ปี 2539 ผูอ้าํนวยการโครงการ Reengineering กรมทะเบียนการคา้ กระทรวง

พาณิชย ์และกรมท่ีดิน กระทรวงมหาดไทย 

ตาํแหน่งงานในปัจจุบัน  

กิจการท่ีเป็นบรษิัทจดทะเบียน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ.เอสไอเอสบี 

กิจการท่ีไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน กรรมการกฤษฎีกา 

 กรรมการ ก.พ. 

 กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ สถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ท่ีสงู (องคก์ารมหาชน) 
 ท่ีปรกึษา สถาบนัเทคโนโลยีป้องกนัประเทศ (องคก์ารมหาชน) 
 คณะกรรมการอาํนวยการประจาํคณะรฐัศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตร ์ - 
 -มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 กรรมการสภามหาวิทยาลยัเจา้พระยา 
 กรรมการสภามหาวิทยาลยัรตันบณัฑิต 

   

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอืน่ทีอ่าจ ไม่ม ี

ทาํให้เกดิความขัดแย้งทาง  

ผลประโยชนต์่อบริษัท  

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ 

จาํนวนปีทีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 2 ปี 4 เดือน 

การถือครองหลักทรัพยข์องบริษัท  หุน้สามญัจาํนวน 400,000 หุน้  คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 0.053 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้

ทัง้หมดของบรษิัท 

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อม  ไม่มี  

ในกิจการใดๆ ทีบ่ริษทัหรือบริษัท 

ย่อยเป็นคูส่ัญญา  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบัผู้บริหาร    ไม่ม ี

หรือผู้ถือหุน้รายใหญ่ 

ความสัมพนัธก์ับบริษทั/บริษัทย่อย/           ไม่ม ี

บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอ่าจมี 

ความขดัแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 

2 ปีทีผ่่านมา    

กรรมการทีมี่ส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่ม ี

พนักงาน ลกูจ้าง หรือทีป่รึกษาทีไ่ด้รับ ไม่ม ี

เงนิเดือนประจาํ 
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ผู้ให้บริการทางวิชาชพี เชน่ ผู้สอบบัญช ี ไม่ม ี

หรือทีป่รึกษากฎหมาย 

ความสัมพนัธท์างธุรกจิทีมี่นัยสาํคัญ  ไม่ม ี

อันอาจมีผลทาํให้ไม่สามารถทาํหน้าที ่

ได้อย่างเป็นอสิระ 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2563  จาํนวน 6 ครัง้ต่อการประชมุทัง้หมด 6 ครัง้ 

(ผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชือ่นีไ้ม่มีการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอืน่ทีอ่าจทาํให้เกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชนต์่อบริษัท) 
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                                                                 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 

ข้อมูลเบือ้งตน้ของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชือ่เพือ่แต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

ชื่อ-นามสกุล พลเอก ศกัดา เปรุนาวิน 

อายุ 61 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์

 โรงเรียนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้ 

 หลักสูตรหลัก ประจาํ รร.สธ.ทบ. ชดุท่ี 69 ปีท่ี 2534 

 ปริญญาโท ครุศาสตรม์หาบณัฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มหาวิทยาลยัพระจอมเกลา้ธนบรีุ 

 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) วิทยาลยัการป้องกนัราชอาณาจกัร 

 สถาบนัการป้องกนัประเทศ กองบญัชาการกองทพัไทย 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่157/2562  

ประวัติการทาํงาน เสนาธิการ กองทพัภาคท่ี 2 

 ผูบ้งัคบับญัชาการกองพลทหารราบท่ี 3 

 รองแม่ทพัภาคท่ี 2 

 ผูบ้ญัชาการ หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี 

 แม่ทพันอ้ยท่ี 2 

ตาํแหน่งงานในปัจจุบัน  

กิจการท่ีเป็นบรษิัทจดทะเบียน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. เจ.อาร.์ดบัเบิล้ย.ู ยทิูลิตี ้   

กิจการท่ีไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน - 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอืน่ทีอ่าจ ไม่ม ี

ทาํให้เกดิความขัดแย้งทาง  

ผลประโยชนต์่อบริษัท  

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง กรรมการ 

จาํนวนปีทีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 2 ปี 4 เดือน 

การถือครองหลักทรัพยข์องบริษัท  หุน้สามญัจาํนวน  300,000 หุน้  คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 0.039 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายได้

แลว้ทัง้หมดของบรษิัท 

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อม ไม่ม ี

ในกิจการใดๆ ทีบ่ริษทัหรือบริษัท 

ย่อยเป็นคูส่ัญญา 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2563 จาํนวน  6 ครัง้ต่อการประชมุทัง้หมด 6 ครัง้ 

(ผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชือ่นีไ้ม่มีการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอืน่ทีอ่าจทาํให้เกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชนต์่อบริษัท) 
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นิยามกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระของบริษัท เจ.อาร.์ดบัเบิล้ยู.ยูทิลิตี ้จาํกัด (มหาชน) หมายถึง กรรมการจากภายนอกที่สามารถทาํหนา้ที่

คุม้ครอง ผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และสามารถช่วยดแูลไม่ใหเ้กิดรายการที่มีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชนร์ะหว่างบรษัิทกบับคุคลที่เก่ียวขอ้งกนัและมีคณุสมบติัครบตามเกณฑต่์อไปนี ้

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม หรือ

นิติบคุคลของบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ โดยนบัรวมหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งดว้ย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจาํ

หรือผูมี้อาํนาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาํดบัเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่

อาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากลกัษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้าํรง

ตาํแหน่งกรรมการของบรษัิท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา

มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคมุ หรือ

บคุคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรือผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิทหรือบรษัิทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลของบุคคลที่

อาจมีความขดัแยง้ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือ

เคยเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหาร ของผูท้ี่มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ

ดงักลา่วแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการของบรษัิท

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้

และไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของสาํนกังานสอบ

บญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้สงักดัอยู่

เวน้แต่จะพน้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ

ของบรษัิท

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ใหบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา

ทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ

บคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ ทัง้นีใ้นกรณีที่ผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพเป็นนิติบคุคลใหร้วมถึงการเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่

กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะได้

พน้จากการมีลกัษณะดงักลา่วแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนวนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการของบรษัิท
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7. ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่ง

เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบรษัิท หรือบรษัิทย่อย หรือไม่

เป็นหุน้ส่วนที่มีนัยในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั

เงินเดือนประจาํ หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบ

กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบรษัิทหรือบรษัิทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดที่ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบรษัิท 

บรษัิทไดก้าํหนดนิยามกรรมการอิสระของบรษัิท ซึ่งเท่ากบัขอ้กาํหนดขัน้ตํ่าของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในเรื่องการ

ถือหุน้ในบรษัิท การไม่เป็นลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิท รวมถึงไม่มี

ความสมัพนัธท์างธุรกิจ 
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ข้อมูลผู้สอบบัญชีประจาํปี 2564 

ชื่อ นายกฤษดา  เลิศวนา   

ตาํแหน่ง หุน้ส่วน 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที ่ 4958 

วุฒิการศึกษา สาํเรจ็การศกึษาบญัชีบณัฑติจากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์และปรญิญาโท

ดา้นการบญัชีและการเงินจากจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ประวัติการทาํงาน เริ่มทาํงานดา้นสอบบญัชใีนฐานะหุน้ส่วนเป็นเวลามากกว่า 10 ปี 

ประสบการณด์้านการสอบบญัชี ทาํงานสอบบญัชีท่ีบรษิัท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เต็มเวลาเป็นเวลากวา่ 25 ปี 

จาํนวนปีทีเ่ป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 3 

ความสัมพนัธแ์ละ/หรือสว่นได้เสีย   ไม่ม ี 

ทัง้ทางตรงและทางอ้อมในบริษัท 

หรือบริษทัย่อย 
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ข้อมูลผู้สอบบัญชีประจาํปี 2564 

ชื่อ นายเติมพงษ์  โอปนพนัธ ์

ตาํแหน่ง หุน้ส่วน 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที ่ 4501 

วุฒิการศึกษา สาํเรจ็การศกึษาบญัชีบณัฑติจากมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์และ

บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิตจากจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

ประวัติการทาํงาน     เริ่มทาํงานดา้นสอบบญัชใีนฐานะหุน้ส่วนเป็นเวลามากกว่า 10 ปี 

ประสบการณด์้านการสอบบญัชี ทาํงานสอบบญัชีท่ีบรษิัท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เต็มเวลาเป็นเวลากวา่ 25 ปี 

จาํนวนปีทีเ่ป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท - 

ความสัมพนัธแ์ละ/หรือสว่นได้เสีย   ไม่ม ี

ทัง้ทางตรงและทางอ้อมในบริษัท 

หรือบริษทัย่อย 
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ข้อมูลผู้สอบบัญชีประจาํปี 2564 

ชื่อ นางพนูนารถ  เผ่าเจรญิ

ตาํแหน่ง หุน้ส่วน 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที ่ 5872 

วุฒิการศึกษา สาํเรจ็การศกึษาบญัชีบณัฑติจากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์และ

บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิตจากมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ประวัติการทาํงาน    เริ่มทาํงานดา้นสอบบญัชใีนฐานะหุน้ส่วนเป็นเวลามากกว่า 10 ปี 

ประสบการณด์้านการสอบบญัชี ทาํงานสอบบญัชีท่ีบรษิัท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เต็มเวลาเป็นเวลากวา่ 25 ปี 

จาํนวนปีทีเ่ป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท - 

ความสัมพนัธแ์ละ/หรือสว่นได้เสีย  ไม่ม ี

ทัง้ทางตรงและทางอ้อมในบริษัท 

หรือบริษทัย่อย 
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เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุน้หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีมี่สทิธิเข้าร่วมประชุม 

 เพ่ือใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชนต่์อผูถื้อหุน้ บริษัทจึงเห็น

ควรกาํหนดใหม้ีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม เพื่อใหผู้ถื้อหุน้

ยึดถือปฏิบติัต่อไป ทัง้นี ้เน่ืองจากผูถื้อหุน้บางรายอาจยงัไม่คุน้เคยกับขอ้พึงปฏิบติัท่ีนาํมาใชใ้นการประชุมผูถื้อหุน้ บริษัทจึงขอสงวนสิทธิท่ี

จะผ่อนผันการย่ืนเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้น หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมแต่ละรายตามท่ีบริษัทจะ

พิจารณาเห็นเหมาะสม 

1. บุคคลธรรมดา 

1.1 ผู้ถือหุ้นทีม่ีสัญชาติไทย 

(ก) บตัรประจาํตวัของผูถื้อหุน้ (บตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ หรือบตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ) 

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ สาํเนาบัตรประจาํตัวของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจาํตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ 

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 

(ก) หนงัสือเดินทางของผูถื้อหุน้ 

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ สาํเนาหนังสือเดินทางของผูม้อบฉันทะ และบัตรประจาํตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ 

2. นิติบุคคล 

2.1 นิติบุคคลทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) หนงัสือรบัรองนิติบคุคล ออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

(ข) สาํเนาบตัรประจาํตวัหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ีอาํนาจท่ีไดล้งนามในหนังสือ

มอบฉนัทะพรอ้มบตัรประจาํตวั หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ 

2.2 นิติบุคคลทีจ่ดทะเบียนในต่างประเทศ 

(ก) หนงัสือรบัรองนิติบคุคล 

(ข) สาํเนาบตัรประจาํตวัหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ีอาํนาจท่ีไดล้งนามในหนังสือ

มอบฉนัทะพรอ้มบตัรประจาํตวั หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ 

 ในกรณีของสาํเนาเอกสารจะตอ้งมีการรับรองสาํเนาถูกตอ้ง และหากเป็นเอกสารท่ีจัดทาํขึน้ในต่างประเทศควรมีการรับรอง

ลายมือช่ือโดยโนตารีพบับลิคไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนผ่านทางระบบผ่านทางระบบของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล 

จาํกัด (ต้ังแต่วันที ่16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป) 

หมายเหต ุ 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีจะเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ตอ้งส่ง “แบบลงทะเบียน” ตามสิ่งท่ีส่ง

มาดว้ย 11 และเอกสารประกอบฯ ตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 7 ในหนังสือเชิญประชุมฯ เพื่อทาํการยืนยนัตัวตนมายงับริษัท โดยสแกน

หรือถ่ายรูปส่งมายงั Email: ir.jrw.co.th ภายในวันจันทรท์ี ่12 เมษายน 2564 

2. ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้รว่มประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ของบริษัทได ้สามารถมอบ

ฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัท เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผูถื้อหุน้ โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะท่ี

ระบุขอ้ความครบถว้นสมบูรณแ์ลว้มายงั บริษัท เจ.อาร.์ดบัเบิล้ยู. ยูทิลิตี ้จาํกัด (มหาชน) เลขท่ี 32/288-290 ซอยรามอินทรา 65 

แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 ภายในวันที ่12 เมษายน 2564 
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ข้อบังคับบริษทัเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสยีงลงคะแนน 

หมวดที ่4 การประชุมผู้ถือหุน้ 

1. การเรียกประชุม 

หมวด 4 ขอ้ 34  

การประชุมผู้ถือหุน้ของบริษัทใหจ้ัดขึน้ ณ ทอ้งที่อันเป็นที่ตั้งสาํนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกลเ้คียง 

หมวด 4 ขอ้ 36 

ในการบอกกลา่วเรียกประชมุผูถื้อหุน้นัน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํหนงัสือนดัประชมุระบสุถานที่ วนั เวลา ระเบียบ

วาระการประชมุ และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอ

เพื่อทราบ เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจารณา พรอ้มทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และ

นายทะเบียนบริษัทมหาชนจาํกัดทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวนัด

ประชมุในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชมุดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกนั  

2. การมอบฉันทะ 

หมวด 4 ขอ้ 38 

ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะมอบฉันทะใหผู้อ่ื้นเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได ้การมอบ

ฉันทะจะตอ้งทาํเป็นหนงัสือลงลายมือชื่อผูม้อบฉันทะ และทาํตามแบบที่นายทะเบียนบรษัิทมหาชนจาํกัดกาํหนด โดยให้

มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกาํหนดไว ้ณ สถานที่ประชุมก่อนผูร้บัมอบฉันทะเขา้ประชุม 

และอย่างนอ้ยใหมี้รายการดงัต่อไปนี ้

(1) จาํนวนหุน้ที่ผูม้อบฉนัทะนัน้ถืออยู่ 

(2) ชื่อผูร้บัมอบฉนัทะ 

(3) ครัง้ที่ของการประชมุที่มอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

3. การดาํเนินการประชุม 

หมวด 4 ขอ้ 39 

การประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามลาํดบัระเบียบวาระที่กาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุ เวน้แต่ที่ประชมุจะมีมติให้

เปลี่ยนลาํดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

เม่ือที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กาํหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุมครบถว้นแลว้ ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นับ

รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจาํนวนหุน้ที่จาํหน่ายไดท้ัง้หมด อาจขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาเรื่องอ่ืนนอกจากที่

กาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุได ้
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ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กาํหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุน้เสนอ

เพิ่มเติมไม่เสรจ็ และจาํเป็นตอ้งเลื่อนการพิจารณา ใหท้ี่ประชมุกาํหนดสถานที่ วนั และเวลาที่จะประชมุครัง้ต่อไป และให้

คณะกรรมการสง่หนงัสือนดัประชมุระบสุถานที่ วนั เวลา และระเบียบวาระการประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนั

ก่อนการประชมุ ทัง้นีใ้หโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวนัดประชุมในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชุมดว้ย โดย

จะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกนั 

หมวด 4 ขอ้ 40 

ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติ

หน้าที่ได ้ถ้ามีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่

สามารถปฏิบติัหนา้ที่ได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุเลือกผูถื้อหุน้คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชมุ 

4. องคป์ระชุม 

หมวด 4 ขอ้ 37 

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจํานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุม 

ไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ (25) คนหรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจาํนวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่ง

ในสาม (1/3) ของจาํนวนหุน้ที่จาํหน่ายไดท้ัง้หมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ  

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใด เม่ือลว่งเวลานดัไปแลว้ถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จาํนวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้

ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นไดเ้รียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นรอ้งขอ  

การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชมุใหม่ และ

ใหส้่งหนงัสือนดัประชุมไปยังผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า เจ็ด (7) วนัก่อน วนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่จาํเป็นตอ้งครบ

องคป์ระชมุ 

5. การลงคะแนนเสียง 

หมวด 4 ขอ้ 41 

ในการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทกุคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้ 

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผูถื้อหุน้จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจาก

การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 

หมวด 4 ขอ้ 42 

เวน้แต่จะกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืนในขอ้บงัคบันี ้หรือกรณีอ่ืนตามที่กฎหมายจะกาํหนดไว ้การออกเสียงลงมติใด ๆ 

หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็น

เสียงชีข้าด 

มติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ในกรณีดงัต่อไปนีจ้ะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจาํนวนเสียง

ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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(1) การขายหรือโอนกิจการของบรษัิททัง้หมดหรือบางสว่นที่สาํคญัใหแ้ก่บคุคลอ่ืน 

(2) การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษัิทมหาชนอ่ืนหรือบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิท 

(3) การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส ําคัญ 

การมอบหมายใหบ้คุคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบรษัิท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงคจ์ะ

แบ่งกาํไรขาดทนุกนั 

(4) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบรษัิท 

(5) การเพิ่มทนุ และการลดทนุ 

(6) การออกหุน้กู ้

(7) การควบบรษัิท หรือการเลิกบรษัิท 

6. การแต่งต้ังกรรมการ

หมวด 3 ขอ้ 17 

ที่ประชมุผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการโดยใชเ้สียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี ้

(1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจาํนวนหุน้ที่ตนถือ 

(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณี

ที่เลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้ 

(3) บุคคลซึ่งไดร้ับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดับลงมาเป็นผู้ไดร้ับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจํานวน

กรรมการที่จะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในลาํดบัถัดลงมามี

คะแนนเสียงเท่ากันเกินจาํนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นั้นใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผู้

ออกเสียงชีข้าด 



30 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

เขียนท่ี 

วนัท่ี  เดือน  พ.ศ. 

(1) ขา้พเจา้  สญัชาติ 

อยู่บา้นเลขท่ี      ถนน      ตาํบล/แขวง   

อาํเภอ/เขต       จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์
(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท เจ.อาร.์ดบัเบิล้ย.ู ยทิูลิตี ้จาํกดั (มหาชน) โดยถือหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม  หุน้

และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง ดงันี ้

หุน้สามญั  หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง 

หุน้บรุมิสิทธิ    หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้

(1)  อาย ุ  ปี อยู่บา้นเลขท่ี 

ถนน  ตาํบล/แขวง  อาํเภอ/เขต  

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์  หรือ 

(2)  อาย ุ  ปี อยู่บา้นเลขท่ี 

ถนน  ตาํบล/แขวง  อาํเภอ/เขต  

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์  หรือ 

(3)  อาย ุ  ปี อยู่บา้นเลขท่ี 

ถนน  ตาํบล/แขวง  อาํเภอ/เขต 

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2564 ในวันท่ี 20 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น ดว้ยวิธีการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) และ 

จะดาํเนินการถ่ายทอดจากหอ้งประชุมบริษัท เจ.อาร.์ดับเบิล้ยู. ยูทิลิตี ้จาํกัด (มหาชน) เลขท่ี 32/288-290 ซอยรามอินทรา 65 

แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 

ลงชื่อ  ผูม้อบฉนัทะ 

( ) 

ลงชื่อ  ผูร้บัมอบฉนัทะ 

( ) 

ลงชื่อ  ผูร้บัมอบฉนัทะ 

( ) 

ลงชื่อ  ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(  ) 

หมายเหต ุ   ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 9 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

เขียนท่ี 

วนัท่ี  เดือน  พ.ศ. 

(1) ขา้พเจา้  สญัชาติ  อยู่

บา้นเลขท่ี    ถนน      ตาํบล/แขวง  อาํเภอ/

เขต   จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์ 

(2)  เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท เจ.อาร.์ดบัเบิล้ย.ู ยทิูลิตี ้จาํกดั (มหาชน) โดยถือหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม  หุน้ และออก

เสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง ดงันี ้

หุน้สามญั    หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง 

หุน้บรุมิสิทธิ    หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้

(1)  อาย ุ  ปี

อยู่บา้นเลขท่ี  ถนน  ตาํบล/แขวง  อํา เภอ /

เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์  หรือ

(2)  อาย ุ  ปี

อยู่บา้นเลขท่ี  ถนน  ตาํบล/แขวง  อํา เภอ /

เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์  หรือ

(3)  อาย ุ  ปี

อยู่บา้นเลขท่ี  ถนน      ตาํบล/แขวง  อํา เภอ /

เขต  จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2564 ในวันท่ี 20 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น ดว้ยวิธีการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) และ 

จะดาํเนินการถ่ายทอดจากหอ้งประชุมบริษัท เจ.อาร.์ดับเบิล้ยู. ยูทิลิตี ้จาํกัด (มหาชน) เลขท่ี 32/288-290 ซอยรามอินทรา 65 

แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

 วาระท่ี 1 เร่ือง พิจารณารบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2563 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

  วาระท่ี 2 เร่ือง พิจารณารบัทราบผลการดาํเนินงานประจาํปี 2563 สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2563 

(วาระแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่มกีารลงมต)ิ 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 9 
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 วาระท่ี 3 เร่ือง พิจารณาและอนมุตัิงบการเงินของบริษัท สาํหรบัรอบปีบญัช ี2563 สิน้สดุวนัท่ี 31 

ธันวาคม 2563 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี 4 เร่ือง พิจารณาและอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลและการจดัสรรเงินกาํไรส่วนหน่ึงเพ่ือเป็นทุน

สาํรองตามกฎหมาย 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง   

 วาระท่ี 5 เร่ือง พิจารณาและอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

ชื่อกรรมการ นายนนทิกร กาญจนะจิตรา 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ พลเอก ศกัดา  เปรุนาวิน 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี 6 เร่ือง พิจารณาและอนมุตัิการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2564 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี 7 เร่ือง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบ

บญัช ี

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี 8 เร่ือง พิจารณาและอนุมตัิการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคแ์ละการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือ

บรคิณหส์นธิ ขอ้ 3 ของบรษิัท 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
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 วาระท่ี 9 เร่ือง พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

(5)   การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนี ้ใหถื้อว่าการ

ลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือใน

กรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง

หรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบใุน

หนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 

ลงชื่อ  ผูม้อบฉนัทะ 

( ) 

ลงชื่อ  ผูร้บัมอบฉนัทะ 

( ) 

ลงชื่อ  ผูร้บัมอบฉนัทะ 

( ) 

ลงชื่อ  ผูร้บัมอบฉนัทะ 

( ) 

หมายเหตุ 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้

2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมไดใ้นใบประจาํต่อ

แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท เจ.อาร.์ดบัเบิล้ย.ู ยทิูลิตี ้จาํกดั (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2564 ในวันท่ี 20 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น ดว้ยวิธีการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

(E-Meeting) และจะดาํเนินการถ่ายทอดจากหอ้งประชุมบริษัท เจ.อาร.์ดบัเบิล้ยู. ยูทิลิตี ้จาํกัด (มหาชน) เลขท่ี 32/288-290 

ซอยรามอินทรา 65 แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 วาระท่ี    เร่ือง   

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

 วาระท่ี    เร่ือง   

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

 วาระท่ี    เร่ือง   

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

 วาระท่ี    เร่ือง   

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี    เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ (ต่อ) 

ชื่อกรรมการ   

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ   

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ   

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ   

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ   

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 



35 

 แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

เขียนท่ี 

วนัท่ี  เดือน  พ.ศ. 

(1) ขา้พเจา้ 

สาํนกังานตัง้อยู่เลขท่ี  ถนน  ตาํบล/แขวง 

อาํเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian)ใหก้บั 

ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท เจ.อาร.์ดบัเบิล้ย.ู ยทิูลิตี ้จาํกดั (มหาชน) 

โดยถือหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม  หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียงดงันี ้

หุน้สามญั   หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง 

หุน้บรุมิสิทธิ  หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง 

(2) ขอมอบฉนัทะให ้

(1)  อาย ุ    ปี 

อยู่บา้นเลขท่ี  ถนน  ตาํบล/แขวง 

อาํเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์  หรือ

(2)  อาย ุ  ปี 

อยู่บา้นเลขท่ี  ถนน  ตาํบล/แขวง 

อาํเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์  หรือ

(3)  อาย ุ  ปี 

อยู่บา้นเลขท่ี     ถนน      ตาํบล/แขวง   

อาํเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์  

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญั 

ผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 ในวันท่ี 20 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น ด้วยวิธีการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และ 

จะดาํเนินการถ่ายทอดจากหอ้งประชมุบริษัท เจ.อาร.์ดบัเบิล้ย.ูยูทิลิตี ้จาํกัด (มหาชน) เลขท่ี 32/288-290 ซอยรามอินทรา 65 

แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้

 มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทัง้หมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

 มอบฉนัทะบางส่วน คอื 

 หุน้สามญั  หุน้และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้   เสียง 

 หุน้บรุมิสิทธิ  หุน้และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้   เสียง 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ัง้หมด  เสียง 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 9 



36 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นีด้งันี ้

 วาระท่ี 1 เร่ือง พิจารณารบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2563 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย              เสียง  ไม่เห็นดว้ย               เสียง  งดออกเสียง               เสียง  

 วาระท่ี 2 เร่ือง พิจารณารบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิัทประจาํปี 2563 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2563 

(วาระแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงมติ) 

 วาระท่ี 3 เร่ือง พิจารณาและอนุมตัิงบการเงินของบริษัท สาํหรบัรอบปีบัญชี 2563 สิน้สุดวันท่ี วันท่ี 31 

ธันวาคม 2563 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย              เสียง  ไม่เห็นดว้ย               เสียง  งดออกเสียง               เสียง 

 วาระท่ี 4  เร่ือง พิจารณาและอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลและการจดัสรรเงินกาํไรส่วนหน่ึงเป็นทนุสาํรองตาม

กฎหมาย 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย              เสียง  ไม่เห็นดว้ย               เสียง  งดออกเสียง               เสียง 

 วาระท่ี 5 เร่ือง พิจารณาและอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ  

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

 เห็นดว้ย              เสียง  ไม่เห็นดว้ย               เสียง  งดออกเสียง               เสียง 

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

 ชื่อกรรมการ นายนนทิกร กาญจนะจิตรา 

  เห็นดว้ย              เสียง  ไม่เห็นดว้ย               เสียง  งดออกเสียง               เสียง 

ชื่อกรรมการ พลเอก ศกัดา  เปรุนาวิน 

       เห็นดว้ย              เสียง  ไม่เห็นดว้ย               เสียง  งดออกเสียง               เสียง 

 วาระท่ี 6 เร่ือง พิจารณาและอนมุตัิการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2564 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย              เสียง  ไม่เห็นดว้ย               เสียง  งดออกเสียง               เสียง 

 วาระท่ี 7 เร่ือง พิจารณาและอนมุตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย              เสียง  ไม่เห็นดว้ย               เสียง  งดออกเสียง               เสียง 
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 วาระท่ี 8 เร่ือง พิจารณาและอนุมัติการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคแ์ละการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์

สนธิ ขอ้ 3 ของบรษิัท 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย              เสียง  ไม่เห็นดว้ย               เสียง  งดออกเสียง               เสียง 

 วาระท่ี 9 เร่ือง พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย              เสียง  ไม่เห็นดว้ย               เสียง  งดออกเสียง               เสียง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนี ้ใหถื้อว่าการ

ลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือใน

กรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง

หรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบใุน

หนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 

ลงชื่อ  ผูม้อบฉนัทะ 

( ) 

ลงชื่อ  ผูร้บัมอบฉนัทะ 

( ) 

ลงชื่อ  ผูร้บัมอบฉนัทะ 

( ) 

ลงชื่อ  ผูร้บัมอบฉนัทะ 

( ) 

หมายเหตุ 
1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถ้ือหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น

ผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 

(1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถ้ือหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 

(2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian)

3. ผูถ้ือหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุ้นให้ผูร้ ับมอบ

ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล

5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

ตามแนบ 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท เจ.อาร.์ดบัเบิล้ย.ู ยทิูลิตี ้จาํกดั (มหาชน) 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 ในวันท่ี 20 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น ด้วยวิธีการผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) และจะดาํเนินการถ่ายทอดจากหอ้งประชมุบริษัท เจ.อาร.์ดบัเบิล้ย.ู ยูทิลิตี ้จาํกัด (มหาชน) เลขท่ี 

32/288-290 ซอยรามอินทรา 65 แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืน

ดว้ย 

 วาระท่ี    เร่ือง   

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย             เสียง  ไม่เห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง            เสียง 

 วาระท่ี    เร่ือง   

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย             เสียง  ไม่เห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง            เสียง 

 วาระท่ี    เร่ือง   

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย             เสียง  ไม่เห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง            เสียง 

 วาระท่ี    เร่ือง   

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย             เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 

 วาระท่ี    เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ (ต่อ) 

ชื่อกรรมการ 

 เห็นดว้ย         เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 

ชื่อกรรมการ 

 เห็นดว้ย         เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 

ชื่อกรรมการ 

 เห็นดว้ย         เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 

ชื่อกรรมการ 

 เห็นดว้ย         เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 

ชื่อกรรมการ 

 เห็นดว้ย         เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 

ชื่อกรรมการ 
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รายละเอียดกรรมการอิสระทีบ่ริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

ชื่อ-นามสกุล : พลเรือโทบาํรุงรกั สรคัคานนท ์

อายุ  :  62 ปี 

สัญชาต ิ : ไทย 

ทีอ่ยู่ : 112 ซ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.45 แขวงดอกไม ้เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี  นกัเรียนนายเรือหลกัสตูร 5 ปี (วิทยาศาสตร)์ 

มหาวิทยาลยั โรงเรียนนายเรือ กรมยทุธศกึษาทหารเรือ

BASIC COURSE USMC, INFANTRY มหาวิทยาลยัสหรฐัอเมรกิา 

OFFICER CR, INF MORTAR PLT 

หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ มหาวิทยาลยั โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ 

วิทยาลัยการทัพบก (วทบ.) วิทยาลยัการทพับก 

วิทยาลัยการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร สถาบนั

การป้องกนัประเทศ กองบญัชาการกองทพับก 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ     หลักสูตร Director Accrediation Program (DAP) รุน่ท่ี 157/2562 

ประวัติการทาํงาน รองผูบ้ญัชาการหน่วยบญัชาการนาวิกโยธิน 

เสนาธิการ กรมรกัษาความปลอดภยั หน่วยบญัชาการนาวิกโยธิน 

รองผูบ้งัคบัการกรมทหารราบท่ี 3 กองพลนาวิกโยธิน 

ผูบ้งัคบัการกรมสนบัสนนุ กองพลนาวิกโยธิน 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียนพนัจ่า กรมยทุธศกึษาทหารเรือ 

ผูอ้าํนวยการกองกิจการพลเรือน หน่วยบญัชาการนาวิกโยธิน 

รองเจา้กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ 

ผูอ้าํนวยการสาํนกัจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ 

รองผูบ้ญัชาการหน่วยบญัชาการนาวิกโยธิน 

ตาํแหน่งงานในปัจจุบัน 

กิจการท่ีเป็นบรษิัทจดทะเบียน บมจ. เจ.อาร.์ดบัเบิล้ย.ู ยทิูลิตี ้ 

กิจการท่ีไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน    - 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอืน่ที ่        ไม่มี 

อาจทาํให้เกิดความขดัแย้งทาง 

ผลประโยชนต์่อบริษัท 

การถือครองหลักทรัพยข์องบริษัท    ไม่ม ี

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 10 
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ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อม   ไม่ม ี

ในกิจการใดๆ ทีบ่ริษทัหรือบริษัท 

ย่อยเป็นคูส่ัญญา 

ส่วนได้เสียในวาระทีเ่สนอในการ  ไม่ม ี

ประชุมคร้ังนี ้     

ส่วนได้เสียพิเศษในทกุวาระทีเ่สนอในการ ไม่ม ี

ประชุมคร้ังนี ้
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 รายละเอียดกรรมการอิสระทีบ่ริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

ชื่อ-นามสกุล : นายกวิน ทงัสพุานิช 

อายุ  :  54 ปี 

สัญชาต ิ : ไทย 

ทีอ่ยู่ : 7/33 ถ.วชัรพล แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

ประวัติการศึกษา ปี 2534 MBA (Finance), Sasin Graduate Institute of Business Administration of  

  Chulalongkorn University 

 ปี 2528 เศรษฐศาสตรบ์ณัฑิต (ศบ.) สาขาปรมิาณวิเคราะห ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

  

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ     หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 139/2017 

ประวัติการทาํงาน 2557-2558  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

    เลขานกุารรฐัมนตรีว่าการกระทรวงฯ 

 2551-2557   สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบักิจการพลังงาน (สกพ.) 

    เลขาธิการ 

 2548-2551   สาํนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) 

    ผูเ้ชี่ยวชาญ, หวัหนา้กลุ่มภารกิจดา้นกลยทุธแ์ละติดตามผล 

    การดาํเนินงาน 

    หวัหนา้กลุ่มงานเฉพาะกจิพิจารณาการอนญุาตประกอบกิจการ 

    โทรคมนาคม (ดา้นเศรษฐศาสตรแ์ละการเงิน) 

 2544-2548  กระทรวงการคลัง 

    ผูอ้าํนวยการส่วนเงินกูโ้ครงการรฐัวิสาหกิจ สาํนกังานบรหิารหนี ้

    สาธารณะ (สบน.) และปฏิบตัิหนา้ท่ีในสาํนกังานกองทนุรวม 

    วายภุกัษ์อีกตาํแหน่ง 

    เศรษฐกร 7 สาํนกังานบรหิารหนีส้าธารณะ 

 2540-2544  กระทรวงการคลัง 

    เจา้หนา้ท่ีบรหิารงานสรรพสามิต กรมสรรพสามิต และชว่ยราชการ 

    สาํนกังานเลขานกุารรฐัมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 

 2536-2540  กระทรวงการคลัง 

    เศรษฐกร กองนโยบายเศรษฐกจิระหว่างประเทศ และกอง 

    นโยบายเงินกู ้สาํนกังานเศรษฐกจิการคลงั  

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 10 
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ประสบการณอ์ื่นๆ 2558   ท่ีปรกึษาสภาอตุสาหกรรม สายงานส่งเสรมิและสนบัสนนุอตุสาหกรรม 

 2553-2556 ท่ีปรกึษากิตตมิศกัดิ์ ประจาํคณะกรรมาธิการทรพัยากรธรรมชาติและ 

    ส่ิงแวดลอ้ม วฒุิสภา 

 2554-2556 อนกุรรมาธิการคณะกรรมาธิการการเงิน การคลงั การธนาคาร และ 

    สถาบนัการเงิน วฒุิสภา 

 2554-2556 ท่ีปรกึษาคณะอนกุรรมาธิการส่ิงแวดลอ้มและภยัธรรมชาติ วฒุิสภา 

 2554-2556 ท่ีปรกึษาคณะอนกุรรมาธิการดา้นการคมนาคมทางอากาศ วฒุิสภา 

ตาํแหน่งงานในปัจจุบัน  

กิจการท่ีเป็นบรษิัทจดทะเบียน บมจ. เจ.อาร.์ดบัเบิล้ย.ู ยทิูลิตี ้

 กรรมการ บรษิัท สยามซติีป้ระกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

กิจการท่ีไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 

 กรรมการและเลขานกุาร คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดา้นพลงังาน 

 ประธานกรรมการ บรษิัท THAI SUNSEAP จาํกดั (กิจการเก่ียวกบั Solar Rooftop) 

กรรมการ บรษิัท UNION CHEMICAL AND EQUIPMENT จาํกดั (กิจการเก่ียวกบั

เคมีและการผลิตแอลกอฮอล)์ 

 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอืน่ที ่                    ไม่มี 

อาจทาํให้เกิดความขดัแย้งทาง 

ผลประโยชนต์่อบริษัท 

 

การถือครองหลักทรัพยข์องบริษัท     ไม่ม ี

 

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อม   ไม่ม ี

ในกิจการใดๆ ทีบ่ริษทัหรือบริษัท 

ย่อยเป็นคูส่ัญญา 

 

ส่วนได้เสียในวาระทีเ่สนอในการ  ไม่ม ี

ประชุมคร้ังนี ้

ส่วนได้เสียพิเศษในทกุวาระทีเ่สนอในการ ไม่ม ี

ประชุมคร้ังนี ้  
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 11 

ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

สืบเน่ืองจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) บรษิัท เจ.อาร.์ดบัเบิล้ย.ู ยทิูลิตี ้

จาํกดั (มหาชน) ("บรษิัท") มีความห่วงใยในสถานการณด์งักล่าว จึงขอแจง้ใหท้ราบถงึแนวปฏิบตัตินในการเขา้รว่มประชมุสามญัผู้

ถือหุน้ประจาปี 2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ดงันี ้ 

1.ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

1.1 เพ่ือเป็นการป้องกนัและลดความเส่ียงต่อการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) และเพ่ือ

สขุอนามยัของผูถื้อหุน้ บรษิัทขอความรว่มมือจากผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษิัท ไดแ้ก ่พลเรือโท บาํรุงรกั สรคัคา

นนท ์หรือ นายกวิน ทงัสพุานิช เขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยบรษิัทไดแ้นบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 

9 พรอ้มเอกสารท่ีตอ้งแสดงในวนัประชมุตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 หรือท่านผูถื้อหุน้สามารถใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) 

หรือแบบ ค. (คสัโตเดียน) โดยใหเ้ลือกใชแ้บบใดแบบหน่ึงตามท่ีระบไุวเ้ท่านัน้ โดยท่านสามารถส่งหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าวพรอ้ม

เอกสารประกอบมาตามท่ีอยู่ดา้นล่างนี ้ หรือโดยสแกนหรือถา่ยรูปมายงับรษิัทท่ี Email : ir@jrw.co.th ภายในวนัท่ี 12 เมษายน 

2564 

เลขานกุารบรษิัท 

บรษิัท เจ.อาร.์ดบัเบิล้ย.ู ยทิูลิตี ้จาํกดั (มหาชน) 

32/288-290 หมู่ 8 ซอยรามอินทรา 65 ถนนรามอินทรา 

แขวงท่าแรง้  เขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร  10230 

1.2 กรณีท่ีผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหบ้คุคลอ่ืนนอกเหนือจากกรรมการอิสระของบรษิัทเขา้ประชมุและออกเสียง

ลงคะแนน กรุณาส่งหนงัสือมอบฉนัทะพรอ้มเอกสารประกอบตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 มายงับรษิัทตามท่ีอยู่ท่ีระบใุนขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 

หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปมายงับรษิัทท่ี Email : ir@jrw.co.th ภายในวนัท่ี 12 เมษายน 2564  

2.กรณีผู้ถือหุน้มีความประสงคจ์ะเข้าร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะทีไ่ม่ใช่กรรมการอิสระผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส ์

2.1 การยืนยันตวัตนของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ 

ผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งส่งแบบลงทะเบียน (เอกสารแนบ) เอกสารประกอบการประชมุตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 

และสาํเนาบตัรประชาชนหรือหนงัสือเดินทางของผูถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะ (ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีการมอบฉนัทะ) ในหนงัสือเชญิ

ประชมุ เพ่ือยืนยนัตวัตน มายงับรษิัทตามท่ีอยู่ท่ีระบใุนขอ้ 1.1 ขา้งตน้ หรือโดยสแกนหรือถา่ยรูปส่งมายงับรษิัทท่ี Email : 

ir@jrw.co.th หรือ แจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุ ดว้ยวิธีส่งขอ้มลูทาง QR Code ท่ีแนบมานี ้ภายในวนัท่ี 12 เมษายน 2564  
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 2.2 การเข้าร่วมประชุมผ่านสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์ 

 ภายหลงัจากท่ีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะไดย้นืยนัตวัตนตามขอ้ 2.1 และบรษิัทไดต้รวจสอบรายชื่อผูถื้อหุน้ตามขอ้มลู

สมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนักาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 และผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบ

ฉนัทะไดย้ืนยนัตวัตนแจง้กลบัมายงับรษิัทภายในวนัท่ีกาํหนดแลว้ Username และ Password รวมถึงคู่มือการเขา้ใชง้านในระบบ 

จะถกูจดัส่งไปยงัอีเมลท่ีท่านผูถื้อหุน้หรือท่านผูร้บัมอบฉนัทะไดล้งทะเบียนไวก้บับรษิัทเพ่ือใชใ้นการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ผ่านทางระบบของบรษิทั โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (ตัง้แตว่นัท่ี 16 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป)  

ทัง้นี ้ การใชโ้ปรแกรมลงทะเบียน และนบัคะแนนของบรษิัทสามารถใชไ้ดก้บั คอมพิวเตอร ์ โนต้บุค๊ แท็ปเล็ต หรือ โทรศพัทม์ือถือ 

ผ่าน Web Browser: Internet Explorer, Chrome อินเตอรเ์น็ตความเรว็ 4G หรืออินเตอรเ์น็ตบา้นพืน้ฐาน โดยระบบรองรบัการเขา้

รว่มประชมุทัง้แบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวิธีการทัง้แบบมาดว้ยตนเอง และการมอบฉนัทะ แบบ ข  

 

3. การส่งคาํถามล่วงหน้า  

 เพ่ือใหท่้านไดร้บัประโยชนส์งูสดุจากการประชมุและเป็นการรกัษาสิทธิประโยชนข์องท่านอยา่งเตม็ท่ี หากท่านมีคาํถามท่ี

ประสงคจ์ะใหบ้รษิัทชีแ้จงในประเด็นใดของระเบียบวาระการประชมุครัง้นี ้ หรือขอ้มลูอ่ืนๆ ของบรษิัท ท่านสามารถส่งคาํถาม

ล่วงหนา้ถึงเลขานกุารบรษิัทตามท่ีอยู่ท่ีระบใุนขอ้ 1.1 ขา้งตน้ หรือโดย E-Mail : ir@jrw.co.th  ภายในวนัที ่16 เมษายน 2564 

 

4. การอาํนวยความสะดวกในช่องทางอืน่  

 บรษิัทจะมกีารบนัทึกภาพและเสียงตลอดวาระการประชมุผูถื้อหุน้ โดยภายหลงัเสรจ็สิน้การประชมุ บรษิัทจะนาํขึน้

เวบ็ไซตข์องบรษิัท (www.jrw.co.th)  

 

5. แนวทางและมาตรการปฏิบัติเพือ่ป้องกนัความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-

19) สาํหรับคณะกรรมการบริษัทและผู้ประสานงานในการจดัการประชุมผ่านสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์ 

 นอกจากนี ้บรษิัทไดก้าํหนดแนวทางและมาตรการปฏิบตัิเพ่ือป้องกนัความเส่ียงของการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโค

โรน่า 2019 (COVID-19) สาํหรบัคณะกรรมการบรษิัทและผูป้ระสานงานในการจดัการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ (e-Meeting) 

ตามขัน้ตอน ดงัต่อไปนี ้ 

 1. ผูเ้ขา้รว่มประชมุตอ้งตรวจวดัอณุหภมูิผ่านเคร่ืองตรวจวดัอณุหภมูิ โดยบรษิัทจะกาํหนดจดุคดักรองท่ีดา้นหนา้ทางเขา้

ของอาคาร และทางเขา้หนา้หอ้งประชมุ หากท่านใดมีอณุหภมูิรา่งกายตัง้แต ่37.5 องศาเซลเซยีสขึน้ไป บรษิัทจะไม่อนญุาตใหเ้ขา้

รว่มประชมุ ในการนี ้ผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุท่านจะถกูจดัใหเ้วน้ระยะห่างทางสงัคมระหวา่งกนัอย่างนอ้ย 1 เมตร ในการต่อแถว ณ จดุ

คดักรอง จดุตรวจเอกสาร และจดุลงทะเบียน โดยผูท่ี้ผ่านการคดักรองจะไดร้บัสติก้เกอรต์ิดเป็นสญัลกัษณแ์สดงการคดักรองผ่าน  

 

 2. ผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งลงทะเบียนก่อนเขา้รว่มการประชมุและภายหลงัเสรจ็สิน้การประชมุผ่านทาง Application "ไทย

ชนะ" หรือตามมาตรการการบนัทึกขอ้มลูและรายงานอ่ืนท่ีบรษิัทกาํหนด  

 

 3.หากผูเ้ขา้รว่มประชมุรวมทัง้บคุคลใกลช้ิดมีประวตัิการเดินทางมาไปหรือกลบัมาจากประเทศท่ีเป็นเขตตดิโรคติดตอ่

อนัตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง ทอ้งท่ีนอกราชอาณาจกัรท่ีเป็นเขตตดิโรคติดต่ออนัตรายฯ นอ้ยกวา่ 14 วนั หรือ

เป็นผูม้ีไข ้หรือมีอาการเก่ียวกบัทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ จาม มีนา้มกู หายใจเหน่ือยหอบ บรษิัทจะไม่อนญุาตใหเ้ขา้รว่มการ

ประชมุทกุกรณี  
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4. ผูเ้ขา้รว่มประชมุจะถกูเชิญใหน้ั่งตามท่ีจดัใหม้ีระยะห่างทางสงัคมท่ีเหมาะสม และเมื่อท่ีนั่งท่ีจดัใหเ้ต็มแลว้ จะไม่

สามารถเขา้พืน้ท่ีการประชมุเพ่ิมเติมได ้

5. ผูเ้ขา้รว่มประชมุตอ้งสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลาการประชมุ และทาํความสะอาดมือดว้ยเจลแอลกอฮอลท่ี์บรษิัท

จะจดัเตรียมไวเ้พ่ือบรกิารตามจดุต่างๆ และใหค้าํแนะนาํแก่ผูเ้ขา้รว่มประชมุในการลา้งมือดว้ยนํา้สบู่ หรือเจลแอลกอฮอลก์่อนและ

หลงัจากเสรจ็สิน้การประชมุ  



46 

แบบลงทะเบียน 

Registration Form 

เขียนท่ี ………………………………………………………..  

Written at ……………………………………………………. 

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

Date …….....Month……………............. Year……........... 

(1) ขา้พเจา้ ………………………………. สญัชาต ิ……………….. อยู่บา้นเลขท่ี …………ถนน…………………………  

          I/We……………………………………Nationality……………..Residing at No………Road ………………………. 

ตาํบล/แขวง…………..……..อาํเภอ/เขต………………………..จงัหวดั………..…….…..รหสัไปรษณีย ์..................... 

Subdistrict………………….District…………………………..Province ………………Postal Code………………..  

หมายเลขบตัรประจาํตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง…………..…………โทรศพัท…์……….…อีเมล……..…………….. 

Identification card/passport number……………………………..Telephone…………….Email…………………… 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท เจ.อาร.์ดบัเบิล้ย.ู ยทิูลิตี ้จาํกดั (มหาชน)  โดยถือหุน้สามญัจาํนวนทัง้สิน้

รวม…………………………..หุน้  

as a shareholder of J.R.W. Utility Public Company Limited holding a total number of 

………………….…………….ordinary shares,  

และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ............................................................เสียง 

and have the rights to vote equal to ……………………………………..votes 

ขา้พเจา้ ยืนยนัเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุใหญ่สามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 ใน

วนัองัคารท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. โดยการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ

ท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืน  

I confirm to attend the meeting and vote at the 1/2564  Annual Ordinary General Meeting of the Shareholders 

on Tuesday , 20 April 2021 at 10.00 a.m. via an electronic meeting in accordance with relevant laws, or at any 

adjournment thereof to any other date, time and venue.  

ลงชื่อ/Signed ………………..…………………………ผูเ้ขา้รว่มประชมุ/Meeting Participant 

  ( ____________________________ )
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นอกจากนี ้บริษัทได้กาํหนดแนวทางและมาตรการปฏิบัตเิพื่อป้องกนัความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้

ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สําหรับคณะกรรมการบริษัทและผู้ประสานงานในการจัดการประชุมผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM)  ณ ห้องประชุม บริษัท เจ.อาร.์ดับเบิล้ยู. ยูทิลิตี ้จาํกัด (มหาชน) เลขที่ 32/288-290 ซอยราม

อินทรา 65 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 ตามขั้นตอนดังต่อไปนี ้

1. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งตรวจวัดอุณหภูมิผ่านเคร่ืองตรวจวัดอุณหภูมิ โดยบริษัทจะกาํหนดจุดคัดกรองท่ีดา้นหนา้ทางเข้าของ

อาคาร และทางเขา้หนา้หอ้งประชมุ หากท่านใดมีอณุหภมูิรา่งกายตัง้แต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป บรษิัทจะไม่อนญุาติใหเ้ขา้รว่ม

ประชมุ

2. หากผูเ้ขา้ร่วมประชุมรวมทั้งบุคคลใกลช้ิดมีประวัติการเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพืน้ท่ีท่ีมีการแพร่ระบาดของ

โรคติดต่อเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสขุ หรือ หากมีอาการเจ็บป่วยอย่างใดอย่างหน่ึง

เช่น มีไข ้ไอ เจ็บคอ จาม มีนํา้มกู หายใจเหน่ือยหอบ บรษิัทจะไม่อนญุาตใหเ้ขา้รว่มการประชมุทกุกรณี

3. ผูเ้ขา้รว่มประชมุจะถกูจดัใหน้ั่งตามท่ีท่ีกาํหนดโดยจะมีการเวน้ระยะห่างทางสงัคม (Social Distancing) ท่ีเหมาะสม โดยบรษิัท

จะจดัท่ีนั่งในหอ้งประชมุโดยมีระยะห่างอย่างนอ้ย 1 เมตร 

4. ผูเ้ขา้รว่มประชมุตอ้งสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลาการประชมุ และทาํความสะอาดมือดว้ยเจลแอลกอฮอลท่ี์บรษิัทฯ

จะจดัเตรียมไวเ้พ่ือบรกิารตามจดุต่างๆ 

5. เน่ือกจากเป็นการจดัประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) บริษัทของดแจกของท่ีระลึก และงดจดัอาหารสาํหรบัการประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ 
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แผนทีส่ถานทีจ่ดัถ่ายทอดการประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 12 
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