
 

   

 

 
ที�   CKP-14-0000-CL-L-026 

                         8 เมษายน 2557 

เรื�อง  ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2557 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน)   

สิ�งที�ส่งมาดว้ย 1.  สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556  
     2.  รายงานประจาํปี 2556 และงบการเงินประจาํปี 2556 (แผน่ซีดี) 
     3.  รายละเอียดการงดจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2556 และการงดจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมาย 

4.    รายละเอียดการสรรหาและขอ้มูลของบุคคลที�ไดรั้บเสนอชื�อใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการแทน 
กรรมการที�ออกตามวาระ 

     5.  รายละเอียดการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
     6.  รายนามผูส้อบบญัชี และรายละเอียดค่าสอบบญัชี 
     7.   รายละเอียดของกรรมการอิสระผูรั้บมอบฉนัทะ 
     8.  หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข.      
     9.   เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิเขา้ร่วมประชุม 
     10.  ขั5นตอนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 
     11.  ขอ้บงัคบับริษทัในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
     12.  แผนที�ของสถานที�จดัประชุม 

     ดว้ยคณะกรรมการบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) ไดมี้มติให้เรียกประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจาํปี 2557   ในวันองัคารที� 22 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสุพรรณกิาร์ ชั�น 4 เลขที� 587 อาคารวริิยะถาวร 

ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ตามรายละเอียดสิ�งที�ส่งมาดว้ย 12. และจากการที�
บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิในการเสนอเรื�องเพื�อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหนา้นั5น ไม่มี
ผูถื้อหุ้นรายใดเสนอเรื�องเพื�อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริษทัจึงกาํหนดระเบียบวาระ ซึ� ง
บริษทัไดเ้ผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทั http://www.ckpower.co.th ตั5งแต่วนัที� 31 มีนาคม 2557 แลว้ดงันี5  

ระเบียบวาระที� 1    พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556 จดัขึBนในวนัที� 21 มีนาคม 2556 บริษทัไดจ้ดัทาํ
รายงานการประชุมแลว้เสร็จและเผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั www.ckpower.co.th 
แลว้ 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นวา่การบนัทึกรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 
2556 มีความถูกตอ้ง ครบถว้น และมีความชดัเจน จึงเห็นควรรับรองรายงานการประชุม
ดงักล่าว (สิ�งที�ส่งมาดว้ย 1.) 

ระเบียบวาระที� 2    รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล รายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 ปรากฏในรายงานประจาํปี 2556      
ซึ� งไดจ้ดัส่งให้กบัผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม และเผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซต์ของ
บริษทั www.ckpower.co.th ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้แลว้  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นควรรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัให้ที�ประชุมผูถื้อ
หุน้ทราบ โดยไมต่อ้งมีการลงมติ (สิ�งที�ส่งมาดว้ย 2.) 

ระเบียบวาระที� 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ5 นสุดวันที�              

31  ธันวาคม 2556 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล งบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี สิBนสุดวนัที� 31 ธันวาคม 
2556 ตามที�แสดงไวใ้นรายงานประจาํปี 2556 ซึ� งไดผ้า่นการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีจาก บริษทั สํานกังาน 
อีวาย จาํกดั (ชื�อเดิม “บริษทั  สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั”) แลว้ 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นควรเสนอที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติังบแสดงฐานะ
ทางการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี สิBนสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2556 ซึ� งได้
ผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั และตรวจสอบ
โดยผูส้อบบญัชีแลว้ (สิ�งที�ส่งมาดว้ย 2.) 

ระเบียบวาระที� 4 พจิารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจําปี 2556 และงดการจัดสรรเงินกาํไรไว้เป็นทุน

สํารองตามกฎหมาย 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล จากงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี 
สิBนสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2556 ตามที�แสดงไวใ้นรายงานประจาํปี 2556 บริษทัมีผลการ
ดาํเนินงานขาดทุนสะสม 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณางบการเงินของบริษทัแล้ว เห็นว่าผลการดาํเนินงานในปี 2556               
บริษทัมีขาดทุนสะสม จึงเห็นควรเสนอที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังดจ่ายเงิน
ปันผล  และงดจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย (สิ�งที�ส่งมาดว้ย 3.) 

ระเบียบวาระที� 5 พิจารณาเลือกตั5งกรรมการแทนกรรมการที�พ้นตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญ      

ผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล ตามข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 20 กาํหนดให้กรรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 ในการ
ประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี โดยให้กรรมการคนที�อยูใ่นตาํแหน่งนานที�สุดเป็นผูอ้อก
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จากตาํแหน่งตามวาระ ซึ� งอาจถูกเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ก็ได้ โดยในการประชุม
สามัญผู้ถื อ หุ้นประจําปี  2557 นีB  กรรมการที� พ้นตําแห น่ งตามวาระ 4 ท่ าน  คือ                 
นายเตชะพิทย ์แสงสิงแกว้    นายประเวศ  อิงคดาภา    นายประเสริฐ  มริตตนะพร   และ
ดร. สุภามาส ตรีวศิวเวทย ์

 และจากการที�บริษทัได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเสนอชื�อบุคคลเพื�อให้แต่งตัBงเป็น
กรรมการเป็นการล่วงหน้านัB น ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอชื�อบุคคลเพื�อพิจารณา และ
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดมี้มติเห็นควรเสนอให้กรรมการที�ออก
ตามวาระทัBง 4 ทา่นกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ�ง  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ� งไมร่วมกรรมการที�ไดรั้บการเสนอชื�อพิจารณาแลว้ เห็นชอบกบัขอ้เสนอ
ของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนให้เสนอที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแต่งตัBง       
นายเตชะพิทย ์ แสงสิงแกว้   นายประเวศ  อิงคดาภา   นายประเสริฐ  มริตตนะพร  และ 
 ดร. สุภามาส  ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการที�พ้นตาํแหน่งตามวาระกลับเข้าดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ�ง (สิ�งที�ส่งมาดว้ย 4.) 

ระเบียบวาระที� 6  พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ   

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล ในปีที�ผ่านมาที�ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
ประจาํปี 2556 ในวงเงินไมเ่กิน 5,000,000 บาท  

  สําหรับปี 2557 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เห็นควรเสนอค่าตอบแทน
กรรมการสําหรับปี 2557 ในวงเงินเท่าเดิม คือ ไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยพิจารณาตาม
ความเหมาะสมกบัหนา้ที�ความรับผิดชอบรวมทัBงผลประกอบการของบริษทัในปี 2556 ที�
ผา่นมา 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557 อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการตามที�
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเสนอในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท                      
(สิ�งที�ส่งมาดว้ย 5.) 

ระเบียบวาระที� 7        พจิารณาแต่งตั5งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจําปี  2557  

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล ตามขอ้บงัคบัขอ้ 53 กาํหนดใหที้�ประชุมสามญัประจาํปีแต่งตั5งผูส้อบบญัชี และให้กาํหนด
จาํนวนเงินค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูส้อบบญัชีนั5น ผูส้อบบญัชีซึ� งพน้จากตาํแหน่งไปแลว้นั5นมี
สิทธิที�จะไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้มารับตาํแหน่งไดอี้ก 

คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอแต่งตัBงผูส้อบบญัชีสําหรับปี 2557 ซึ� งไดพ้ิจารณาความ
น่าเชื�อถือ ความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบติังานสอบ
บญัชี การให้บริการในมาตรฐานการบญัชี และการรับรองงบการเงินไดท้นัเวลา ตลอดจน
ความเหมาะสมของคา่ตอบแทน เห็นควรเสนอผูส้อบบญัชีรายเดิม คือ บริษทั สาํนกังาน  อี 
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วาย จาํกัด (ชื�อเดิม “บริษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จาํกัด”) เป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทัสาํหรับปี 2557  

โดยเสนอคณะกรรมการบ ริษัทพิ จารณาเสนอที� ประชุมสามัญผู ้ถือ หุ้นแต่งตัB ง           
นางสาวศิราภรณ์  เอืBออนนัต์กุล หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล หรือ นางสาวสุพรรณี 
ตริยานนัทกุล แห่ง บริษทั สํานกังาน อี วาย จาํกดั คนหนึ�งคนใดเป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 
2557 โดยมีคา่ตอบแทนไม่เกิน 900,000 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัแต่งตัBง นางสาวศิราภรณ์  เอืBออนนัตก์ุล หรือ       
นางสาววราพร ประภาศิริกุล หรือ นางสาวสุพรรณี ตริยานนัทกุล แห่ง บริษทั สาํนกังาน อี
วาย จาํกดั คนหนึ�งคนใดเป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2557 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 900,000 
บาท (สิ�งที�ส่งมาดว้ย 6.) 

ระเบียบวาระที� 8    พจิารณาอนุมัตินําส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามัญชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษัท 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล จากงบการเงินของบริษทั ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมจาํนวน 
178,663,678.64 บาท มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัจาํนวน 5,966,908,659.99 บาท ซึ� งตาม
พระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ.2535 และฉบบัที�แกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 2) พ.ศ.2544 
มาตรา 119 ไดบ้ญัญติัวา่ “เมื�อไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุ้นแลว้ บริษทัอาจโอนทุน
สํารองตามมาตรา 51 (ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั) ทุนสํารองตามมาตรา 116  (ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย) หรือเงินสาํรองอื�น เพื�อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทัก็ได”้  ดงันัBน เพื�อ
เป็นการลดผลขาดทุนสะสมดงักล่าว จึงเสนอใหบ้ริษทันาํส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญัจาํนวน 
170,000,000 บาท มาชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทั เมื�อดาํเนินการดงักล่าวแลว้จะทาํ
ให้บริษทัมียอดขาดทุนสะสมลดลง ซึ� งในอนาคตหากบริษทัมีผลกาํไรจากการดาํเนินงาน 
บริษทัสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นได ้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ของบริษทั ดงัรายละเอียดดงันีB   

หน่วย : บาท ก่อนชดเชย 
ผลขาดทุนสะสม 

ชดเชยเพื�อลา้ง 
ผลขาดทุนสะสม 

หลงัชดเชย 
ผลขาดทุนสะสม 

ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 5,966,908,659.99 (170,000,000.00) 5,796,908,659.99 
กาํไร (ขาดทุน) สะสม - - - 
จดัสรรแลว้ – สาํรองตามกฎหมาย - - - 
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (178,663,678.64) 170,000,000.00 (8,663,678.64) 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติันาํส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัชดเชยผลขาดทุน
สะสมของบริษทั 

ระเบียบวาระที� 9 พจิารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี5ของบริษัทในวงเงิน 1,000 ล้านบาท 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล ดว้ยเล็งเห็นโอกาสอนัดีในการขยายธุรกิจของบริษทัในอนาคต จึงมีความจาํเป็นที�จะตอ้ง
ระดมเงินทุนเพื�อรองรับกบัการขยายธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย ตลอดจนเป็นแหล่ง
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เงินทุนหมุนเวยีนภายในบริษทัและบริษทัยอ่ย จึงเห็นเป็นการสมควรขอเสนอเพื�อพิจารณา
อนุมติัการออกและเสนอขายตราสารหนีB ในรูปของตัZวแลกเงิน/ตัZวสัญญาใชเ้งิน (“ตัZวเงิน”) 
และ/หรือ หุน้กู ้โดยมีรายละเอียดของตราสารหนีB  ดงันีB   

 
รายละเอียด/เหตุผล 

วตัถุประสงค ์ เพื�อรองรับการขยายธุรกิจของบริษทัและบริษทัย่อย และเป็นแหล่งเงินทุน เพื�อการ
ดาํเนินกิจการของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ผูอ้อกตราสาร บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 
ประเภทของตราสาร ตัZวแลกเงิน/ตัZวสัญญาใชเ้งิน (“ตัZวเงิน”) และ/หรือ หุ้นกู ้ชนิดระบุชื�อผูถื้อ หรือไมร่ะบุ

ชื�อผูถื้อ ประเภทดอ้ยสิทธิ หรือไม่ดอ้ยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีประกนัและอาจมี หรือไม่
มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

มูลค่ารวมของตราสาร มูลค่ารวมของตราสาร ณ ขณะใดขณะหนึ� งกาํหนดไวไ้ม่เกิน 1,000 ล้านบาท หรือ        
ในสกุลเงินอื�นในอตัราที�เทียบเท่า โดยคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการ
ผูจ้ดัการ สามารถพิจารณาออกและเสนอขายตราสารในรูปแบบต่าง ๆ กนั ครัB งเดียว
หรือเป็นคราวๆ โดยเมื�อตราสารที�ออกจาํนวนใดครบกาํหนด สามารถออกและเสนอ
ขายไดใ้หม่ แต่อยา่งไรกต็าม ยอดคงคา้งตราสารที�ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกจาํหน่ายขณะใด
ขณะหนึ�งจะตอ้งไม่เกินวงเงิน 1,000 ลา้นบาท เมื�อรวมมติการออกตราสารคงคา้งเดิม
และมติการออกตราสารคงคา้งที�ขอใหมข่า้งตน้ 

อายตุราสาร ตามที�คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจ้ดัการกาํหนด 
อตัราดอกเบีBย อตัราที�เหมาะสมตามที�คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจ้ดัการกาํหนด 
การเสนอขาย เสนอขายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศให้แก่ประชาชนทั�วไป และ/หรือ ผูล้งทุน

สถาบัน และ/หรือ ผู ้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู ้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง หรือ                
เป็นการทั�วไป และ/หรือ บุคคลใด ๆ ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย ์(“ประกาศ ก.ล.ต.”) และ/หรือ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
กาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.”) และ/หรือ 
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และ/หรือ กฎหมายอื�นที�เกี�ยวข้องที�มีผลใช้
บงัคบัในขณะที�ออกและเสนอขายตัZวเงิน และ/หรือ หุ้นกู ้โดยอาจเสนอขายครัB งเดียว
เต็มจาํนวน หรือเสนอขายเป็นคราวๆ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) 
หรือในลกัษณะอื�นใด  

ทัBงนีB  ให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจ้ดัการ มีอาํนาจในการกาํหนด
หลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และรายละเอียดอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายตัZวเงิน 
และ/หรือ หุ้นกูใ้นส่วนที�ยงัไม่ได้กาํหนดตามความจาํเป็นและเห็นสมควรที�จะตอ้ง
กาํหนด ตามกฎหมายและกฎขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้ง เช่น ชื�อหุ้นกู ้ประเภทของตัZวเงิน    
และ/หรือ หุ้นกู้ ประเภทหลกัประกนั จาํนวนตัZวเงิน และ/หรือ หุ้นกูที้�จะออกและ
เสนอขายในแต่ละคราว จาํนวนเงิน อายุ มูลค่าที�ตราไว ้ราคาเสนอขาย อตัราดอกเบีBย          
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สิทธิในการไถ่ถอน สิทธิและหน้าที�  อื�นใดตามประเภทตัZวเงิน และ/หรือ หุ้นกูที้�จะ
ออกในแต่ละคราว การทยอยชาํระคืนเงินตน้ วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและ
เสนอขาย และการนาํตัZวเงิน และ/หรือ หุ้นกูด้งักล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนกับตลาดตราสารหนีB  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซืB อขาย
หลกัทรัพย ์หรือตลาดรองแห่งใดๆ รวมถึงองค์กรใดๆ ตลอดจนกาํหนดรายละเอียด
อื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งตามที�สภาวะการณ์จะเอืBออาํนวยและตามระยะเวลาที�เห็นสมควร โดย
การออกและเสนอขายตราสารสามารถออกในรูปแบบต่างๆ กนัในครัB งเดียวหรือ
แบ่งเป็นคราวๆ ก็ได ้และคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจ้ดัการมีอาํนาจ
แต่งตัBงผูแ้ทนผูถื้อตราสาร และ/หรือ นายทะเบียนตราสาร และ/หรือ ผูจ้ดัจาํหน่าย 
และ/หรือ ผูรั้บประกนั  การจดัจาํหน่าย  และ/หรือ ที�ปรึกษาและผูที้�เกี�ยวขอ้งต่าง ๆ 
รวมทัB งการตกลงทําสัญญา แก้ไข เจรจาสัญญา และ/หรือ เอกสารอื�นใดกับผู ้ที�
เกี�ยวขอ้ง ตลอดจนการจดัเตรียม ติดต่อ ให้ขอ้มูล การยื�นคาํขอเอกสารหลกัฐานต่างๆ 
ต่อสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  ตลาดรองซืBอขาย
ตราสารหนีB  สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ และ/หรือ หน่วยงานอื�นใดที�เกี�ยวขอ้งกบั
การออกและเสนอขายตราสารดังกล่าว และให้มีอํานาจดําเนินการขออนุญาต
ดาํเนินการเปิดเผยขอ้มูล ติดต่อ เจรจา ทาํความตกลงและแกไ้ขเอกสารสัญญาต่างๆ 
และดาํเนินการที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อให้บรรลุวตัถุประสงค์ดงักล่าวภายใตข้อ้กาํหนดของ
ประกาศ ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ ์และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง ทัBงนีB  ใหค้ณะกรรมการบริหาร 
และ/หรือ กรรมการผูจ้ดัการมีอาํนาจดาํเนินการใดๆ ที�เกี�ยวเนื�องตามความเหมาะสม
ทัBงปวงตามที�จาํเป็นและเห็นสมควรอนัเกี�ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายตัZวเงิน และ/
หรือหุน้กู ้

การไถ่ถอนก่อนกาํหนด ขึBนอยูก่บัเงื�อนไขของตราสารที�ออกในแต่ละครัB ง 

ลกัษณะพิเศษ ตัZวเงิน และ/หรือ หุ้นกู ้อาจออกและเสนอขายแยกต่างหากหรือควบกนั หรือพร้อมกบั
หลกัทรัพยอื์�นใดก็ได ้และอาจกาํหนดให้ผูถื้อตัZวเงิน และ/หรือ หุ้นกู ้มีสิทธิหรือไม่มี
สิทธิขอให้บริษทัไถ่ถอนตัZวเงิน และ/หรือ หุ้นกูก่้อนกาํหนด (Put Option) และ/หรือ 
บริษทัอาจมีสิทธิ หรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนตัZวเงิน และ/หรือ หุ้นกูก่้อนครบกาํหนด (Call 
Option)   ทัB งนีB    ให้เป็นไปตามข้อตกลง และเงื�อนไขของตัZวเงิน  และ/หรือ  หุ้นกู ้     
ที�จะออกในแต่ละคราว 

เงื�อนไขอื�น ๆ ขอ้จาํกดัและเงื�อนไขอื�นๆ ของตราสาร เช่น ประเภทหรือชนิดของตราสารที�จะออกใน
แต่ละครัB ง มูลคา่ที�ตราไว ้ราคาเสนอขายต่อหน่วย อตัราดอกเบีBย การแต่งตัBงผูแ้ทนผูถื้อ
ตราสาร วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจดัสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่
ถอนก่อนกาํหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถ้ามี) ให้อยูใ่นอาํนาจของ
กรรมการผู้จ ัดการและมอบอํานาจให้แก่กรรมการผู ้จ ัดการในการกําหนดหรือ
เปลี�ยนแปลงเงื�อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายตรา
สารแต่ละประเภทแต่ละชนิดในแต่ละครัB ง รวมทัBงให้มีอาํนาจในการดาํเนินการใดๆ 
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อนัจาํเป็นและเกี�ยวเนื�องกบัการออกและเสนอขายตราสารนัBนๆ ให้สําเร็จและเป็นไป
ตามที�กฎหมายกาํหนด ซึ� งรวมถึงมีอาํนาจในแต่งตัBงผูจ้ดัจาํหน่ายและรับประกนัการ
จําหน่าย การเข้าทําและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา 
Placement Agreement และ/หรือ สัญญาอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง การจดัทาํและยื�นคาํขอและ
เอกสารต่างๆ กบัสํานกังาน ก.ล.ต. หน่วยงานราชการที�เกี�ยวขอ้ง และ/หรือ บุคคลอื�น
ใดที�เกี�ยวขอ้ง เป็นตน้ 

ความเห็นคณะกรรมการ     เห็นควรใหอ้อกและเสนอขายตราสารหนีBของบริษทัเป็นเงินบาทในวงเงินรวมทัBงสิBนไม ่
เกิน 1,000   ล้านบาท โดยได้นําเสนอรายละเอียดเกี�ยวกับตราสารหนีB ในหนังสือเชิญ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557 ของบริษทั 

ระเบียบวาระที� 10   เรื�องอื�นๆ  (ถ้าม)ี  

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นโปรดเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที�ดงักล่าวโดย
พร้อมเพรียงกนั และหากท่านไมส่ามารถเขา้ร่วมประชุมได ้ทา่นสามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทั คือ     
นายเตชะพิทย ์แสงสิงแกว้ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ� งเป็นบุคคลที�ไมมี่ส่วนไดเ้สียในวาระที�
เสนอในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นครัB งนีB  หรือบุคคลอื�นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน รายละเอียด
ของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 7. 

     อนึ� ง    บ ริษัทได้จัด เต รียมหนังสือมอบฉันทะในการประชุมมาพ ร้อมกัน นีB แล้ว                  
(สิ�งที�ส่งมาดว้ย 8.) โปรดกรอกขอ้ความและลงนามในหนงัสือมอบฉันทะ และขอความร่วมมือส่งหนงัสือมอบฉนัทะ
มายงับริษัทภายในวนัอังคารที�  18 เมษายน 2557 หรือยื�นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อพนักงานลงทะเบียน ณ             
ที�ประชุมก่อนเขา้ร่วมประชุม และขอใหท้า่นหรือผูรั้บมอบฉนัทะโปรดนาํเอกสารและหลกัฐานตามรายการที�ปรากฏใน
สิ�งที�ส่งมาดว้ย 9. มาแสดงดว้ย ทัBงนีB  บริษทัจะดาํเนินการประชุมตามขัBนตอนและวธีิการลงคะแนนเสียงตามที�ปรากฏใน
สิ�งที�ส่งมาดว้ย 10. และเป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทัตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 11. 

 

                  โดยมติคณะกรรมการบริษทั 

 

                         (ดร. ทนง  พิทยะ) 
                         ประธานกรรมการบริษทั 
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หมายเหตุ  1. ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะที�เขา้ร่วมประชุมโปรดนาํแบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ�งที�ส่งมาดว้ย 8.)   
   มาแสดง ณ จุดลงทะเบียนในวนัประชุม ทัBงนีB  เพื�อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเขา้ร่วม 
   ประชุม 
     2. ท่านสามารถ download หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.  

(แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผูล้งทะเบียนต่างประเทศและแต่งตัBงให้ custodian ในประเทศไทยเป็น
ผูรั้บฝากและดูแลหุ้น) ไดจ้าก www.ckpower.co.th  

สํ าห รับผู ้ถื อ หุ้น ที� มอบฉันทะสามารถส่ งหนั งสือมอบฉันทะกลับ คืน ล่วงหน้ าได้ที�                 
สํานักกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) เลขที�  587 อาคารวิริยะถาวร   
ถ นน สุ ท ธิ ส ารวิ นิ จฉั ย  แข ว ง ดิ น แด ง  เข ต ดิ น แด ง  ก รุ ง เท พ มห าน ค ร  10400 ห รือ                       
Emai address : compliance@ckpower.co.th หรือ โทรสารหมายเลข 02-691-9723 

3. ผูถื้อหุ้นสามารถสอบถามขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัการประชุมในแต่ละระเบียบวาระหรือส่งคาํถาม
หรือขอ้คิดเห็นล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมที� Email address : compliance@ckpower.co.th ห รื อ 
ir@ckpower.co.th หรือโทรสารหมายเลข 02-691-9723 หรือโทรศพัท์หมายเลข 02-691-9720-2 
ต่อ 2420 หรือ 2402 
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 สิ�งที�ส่งมาด้วย 1 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที� 1 : พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2556 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 

วนัพฤหัสบดีที� 21 มีนาคม 2556 

ณ ห้องราชาวดี ชั5น 23 อาคารวริิยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
             

  

มีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี5 

1) กรรมการบริษัทที�เข้าร่วมประชุม 

1. ดร.ทนง   พิทยะ ประธานกรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) 

2. นายปลิว ตรีวศิวเวทย ์ กรรมการบริษทั 
  ประธานกรรมการบริหาร   

3. นายเตชะพิทย ์ แสงสิงแกว้ กรรมการบริษทั 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 

4. นายณรงค ์ แสงสุริยะ กรรมการบริษทั 
  ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเสี�ยง 

5. ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล กรรมการบริษทั  (กรรมการอิสระ) 
  ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 
  กรรมการตรวจสอบ 
  กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเสี�ยง 

6. นายสุพงศ ์ ชยตุสาหกิจ กรรมการบริษทั 

7. นายประเวศ อิงคดาภา กรรมการบริษทั  (กรรมการอิสระ) 
  กรรมการตรวจสอบ  
  กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน  

8. นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร 

9. นายสมโพธิ ศรีภูมิ กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร 

10. นายธนวฒัน์ ตรีวศิวเวทย ์ กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร 

11. นายอลัวนิ จี กรรมการบริษทั 
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12. ดร.สุภามาส  ตรีวศิวเวทย ์ กรรมการบริษทั และ กรรมการบริหาร 
  กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเสี�ยง 
  กรรมการผูจ้ดัการ และเลขานุการบริษทั 
2) ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. นางพเยาว ์ มริตตนะพร  ที�ปรึกษาคณะกรรมการบริษทั 
 2. นายวรพจน์  อุชุไพบูลยว์งศ ์  ที�ปรึกษาคณะกรรมการบริษทั 
 3. นางสาวปาหนนั โตสุวรรณถาวร  ผูติ้ดตามจาก บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

3) ที�ปรึกษากฎหมาย 

 1. นายนพดล อินทรลิบ  บริษทั เดอะลีจิสท ์จาํกดั 

4) ผู้ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชุม 

1. บริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน)   โดย   นายณรงค ์  แสงสุริยะ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
2. บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  โดย   นายสุพงศ ์  ชยตุสาหกิจ ผูรั้บมอบฉนัทะ 
3. บริษทั นํB าประปาไทย จาํกดั (มหาชน)     โดย   นางสาวนฤมล   อุดมเกียรติ  ผูรั้บมอบฉนัทะ 
4. บริษทั ที�ดินบางปะอิน จาํกดั                    โดย   นายวรวฒิุ   อนุรักษว์งศศ์รี ผูรั้บมอบฉนัทะ 

ณ วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ปรากฏจาํนวนผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมทัBงสิBน 4 ราย จาํนวนหุน้ที�จาํหน่าย
ทัBงหมด 920,000,000 หุ้น ซึ� ง ณ เวลาที�เปิดประชุม 10.00 น. มีผูถื้อหุ้นหุ้นที�เขา้ร่วมประชุมโดยมอบฉันทะ
ทัBงสิBน 4 ราย รวมจาํนวนหุ้นทัBงสิBน 920,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจาํนวนหุ้นทัBงหมด จึงครบเป็น
องค์ประชุมตามขอ้บงัคบับริษทั ซึ� งกาํหนดให้มีผูถื้อหุ้นมาประชุมไม่น้อยกวา่กึ� งหนึ� งของจาํนวนผูถื้อหุ้น
ทัBงหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึ�งในสามของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทัBงหมด 

ระเบียบวาระที� 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครั5งที� 1/2556 

ประธานแจง้ต่อที�ประชุมวา่รายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้นครัB งที� 1/2556 ซึ� งประชุมเมื�อวนัที� 
4 กุมภาพนัธ์ 2556 ไดเ้สนอต่อที�ประชุมเพื�อพิจารณารับรอง 

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่การบนัทึกรายงานการประชุมมีความถูกตอ้งครบถว้น และมี
ความชดัเจน จึงเห็นควรรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

ที�ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นครัB งที�  1/2556 แล้ว เห็นว่าถูกต้อง          
มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นครัB งที� 1/2556 
ตามที�เสนอ 
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ระเบียบวาระที� 2  รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 

ประธานแจง้ต่อที�ประชุมวา่ คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัให้นาํเสนอที�ประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นประจาํปี 2556 เพื�อรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทั รายละเอียดปรากฏในรายงาน
ประจาํปี 2555 ตามที�ไดน้าํส่งผูถื้อหุน้ทุกท่านล่วงหนา้แลว้ 

      ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

ไมมี่ผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม ประธานจึงแจง้ต่อที�ประชุมวา่วาระนีBไมต่อ้งออก
เสียงลงคะแนนเนื�องจากเป็นการรายงานผลการดาํเนินงานใหที้�ประชุมทราบ 

      ที�ประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2555 

ระเบียบวาระที� 3 พิ จ ารณ าอ นุมั ติ งบ แสดงฐานะการ เงิน และงบกํ าไรข าด ทุน สํ าห รับ ปี  สิ5 น สุ ดวันที�                         

31 ธันวาคม 2555 

ประธานขอให้ ที� ป ระ ชุมพิ จารณ างบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาด ทุนของ                   
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อยสําหรับปี สิBนสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2555 
โดยมีรายละเอียดในรายงานประจาํปี 2555 ที�ไดน้าํส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมกบั
หนงัสือเชิญประชุมในครัB งนีBแลว้ 

ซึ� งคณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นควรนาํเสนอที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556 พิจารณา
อนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนสําหรับปี สิBนสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2555 ซึ� งได้
ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั และตรวจสอบโดย
ผูส้อบบญัชีจากบริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั แลว้ 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม และแสดงความคิดเห็น 

ที�ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุน
สําหรับปี สิBนสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2555 ซึ� งได้ผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษทัและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีแลว้ 

ระเบียบวาระที� 4 พจิารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ประจําปี 2555 และการงดจัดสรรกําไรไว้เป็นทนุสํารองตาม

กฎหมาย 

      ประธานขอให ้ดร.สุภามาส  ตรีวศิวเวทย ์กรรมการผูจ้ดัการ ชีBแจงรายละเอียดต่อที�ประชุม 

      กรรมการผู้จัดการ ชีBแจงต่อที�ประชุมวา่  
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ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 54. และขอ้ 55. ประกอบกบันโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นใน
อตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินได้นิติบุคคลจากงบการเงินเฉพาะ
กิจการและหลงัหกัสาํรองตามกฎหมาย ทัBงนีB  อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจเปลี�ยนแปลงไป
จากที�กาํหนดโดยขึBนอยู่กบัผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจาํเป็นในการ
ลงทุน เงินทุนหมุนเวยีน  การลงทุนเพิ�มเติม การขยายธุรกิจ เงื�อนไขและขอ้จาํกดัตามที�กาํหนดไว้
ในสัญญาเงินกูย้ืม และปัจจยัอื�นๆที�เกี�ยวขอ้งในการบริหารงานตามที�คณะกรรมการ และ/หรือ ผู ้
ถือหุน้ของบริษทัเห็นสมควร โดยในปี 2555 บริษทัมีผลการดาํเนินงานดงันีB  

 
    หน่วย : บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
กาํไร (ขาดทุน) สะสมที�ยงัไม่จดัสรรยกมา-ตน้งวด  (86,423,786) 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ ปี 2555   (119,824,199) 
กาํไร (ขาดทุน) สะสม ก่อนจดัสรร (206,247,985) 
จดัสรรกาํไรเพื�อเป็น  - สาํรองตามกฎหมาย 5% - 
เงินปันผลจ่าย  - 
กาํไร (ขาดทุน) สะสมที�ยงัไมจ่ดัสรรยกไป-ปลายงวด (206,247,985) 

เนื�องจากผลการดาํเนินงานในปี 2555 ซึ� งเป็นปีแรกที�บริษทัเริ�มดาํเนินงาน และผลประกอบการ
ตามงบเฉพาะกิจการ ซึ� งเป็นงบการเงินที�เป็นฐานในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล โดยมีผลการ
ดาํเนินงานขาดทุนสุทธิ 12 ลา้นบาท ซึ� งเมื�อพิจารณาตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั บริษทั
ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได ้และไม่ตอ้งจดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายแต่ประการใด จึงมีมติ
นาํเสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556 เพื�อพิจารณาอนุมติัการงดจ่ายเงินปันผลและ
งดจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม และแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม ประธานจึงขอใหที้�ประชุมพจิารณา 

ที�ประชุม มีม ติด้วยคะแนน เสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงด จ่ายเงิน  ปันผล  ประจําปี  2555               
และงดจดัสรรกาํไรไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย ตามที�เสนอ 

ระเบียบวาระที� 5  พจิารณาเลอืกตั5งกรรมการแทนกรรมการที�พ้นตําแหน่งตามวาระ 

ก่อนหน้าเริ� มวาระนีB  เพื�อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี กรรมการที�ครบ
กาํหนดออกตามวาระทัB ง 4 ท่านขอไม่เข้าร่วมประชุมจนกว่าจะพิจารณาวาระนีB แล้วเสร็จ 
เนื�องจากเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
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ประธานแจ้งต่อที�ประชุมว่า กรรมการที�พน้ตาํแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจําปี  2556 มี  4 ท่าน ประกอบด้วย   นายปลิว ตรีวิศวเวทย์   นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ           
นายณรงค ์แสงสุริยะ  และนายธนวฒัน์     ตรีวศิวเวทย ์

ประธานขอให้ ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ชีBแจง
รายละเอียดต่อที�ประชุม 

หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหา 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคล เพื�อแต่งตัBงเป็นกรรมการ
แทนกรรมการที�พน้ตาํแหน่งทัBงกรณีที�ลาออกก่อนครบกาํหนดวาระ และที�ครบกาํหนดออกตาม
วาระตามหลกัเกณฑ ์ดงันีB  

(1) มีคุณสมบติัเหมาะสมและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั 
และพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

(2) มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ที�เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 
(3) คุณลกัษณะสนับสนุนและส่งเสริมการดาํเนินงานด้านการกาํกบัดูแลกิจการ เพื�อสร้าง

คุณคา่ใหแ้ก่บริษทั 
(4) กรณีที�เป็นกรรมการที�ออกตามวาระจะพิจารณาวา่ มีประวติัการปฏิบติัหนา้ที�กรรมการดว้ย

ความระมดัระวงั ดว้ยความซื�อสัตยแ์ละสามารถทุม่เทอุทิศเวลาไดอ้ยา่งเตม็ที�ประกอบดว้ย 

โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะเสนอชื�อบุคคลที�มีคุณสมบติัเหมาะสม
ดงักล่าวใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาเสนอที�ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตัBงเป็นกรรมการบริษทั 

กรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 ไดแ้ก่ 
1. นายปลิว ตรีวศิวเวทย ์   กรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร 
2. นายสุพงศ ์ชยตุสาหกิจ   กรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร 
3. นายณรงค ์แสงสุริยะ   กรรมการที�ไมเ่ป็นผูบ้ริหาร 
4. นายธนวฒัน์ ตรีวศิวเวทย ์  กรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร 

ที�ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ครัB งที� 1/2556 เมื�อวนัที� 26 กุมภาพนัธ์ 
2556 พิจารณาแลว้มีมติเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณา และคณะกรรมการบริษทั ซึ� ง
ไม่รวมกรรมการที�ไดรั้บพิจารณาแลว้ มีมติเห็นควรเสนอที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556 
เพื�อเลือกตัBงกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556 ดงั
มีรายชื�อขา้งตน้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ�งตามที�คณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
คา่ตอบแทนเสนอ เนื�องจากเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที�เป็นประโยชน์ต่อ
การดาํเนินธุรกิจของบริษทั ปฏิบติัหน้าที�กรรมการดว้ยความระมดัระวงั ดว้ยความซื�อสัตย ์และ
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ทุ่มเทอุทิศเวลาไดอ้ยา่งเต็มที�ต่อบริษทั มีบทบาทสําคญัในการมอบแนวนโยบายการดาํเนินธุรกิจ
ของบริษทั พร้อมทัBงเสนอความคิดเห็นและขอ้แนะนาํต่างๆ ที�เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจดัการ 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม และแสดงความคิดเห็น 

ที� ป ระ ชุม มีม ติด้วยคะแนน เสี ยง เป็น เอกฉันท์อ นุมั ติ แ ต่ งตัB ง  น ายป ลิว  ต รีวิศว เวท ย ์                     
นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ   นายณรงค ์แสงสุริยะ  และ  นายธนวฒัน์  ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการที�พน้
ตาํแหน่งตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ�ง 

ระเบียบวาระที� 6  พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ก่อนเริ�มการประชุมในวาระนีB  ประธานไดแ้จง้ใหเ้ลขานุการบริษทัเชิญกรรมการทัBง 4 ท่าน        ที�
ไดรั้บการแต่งตัBงจากที�ประชุมกลบัเขา้ร่วมประชุม 

ประธานขอให้ ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล ชีB แจงหลักเกณฑ์การพิจารณากาํหนดค่าตอบแทน
กรรมการซึ� งประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนชีBแจงวา่ บริษทัมีหลกัเกณฑ์การ
พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการ ดงันีB  

(1) มีความเหมาะสมกบัภาระหน้าที�และความรับผิดชอบของกรรมการ และปริมาณงานใน
หนา้ที�ความรับผิดชอบในฐานะประธาน หรือสมาชิกของคณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษทั 
ซึ�งจะไดรั้บค่าตอบแทนเพิ�มตามตาํแหน่ง 

(2) ค่าตอบแทนอยู่ในระดับที�สามารถจูงใจ และรักษากรรมการที� มีความรู้ความสามารถ       
และมีคุณภาพในการปฏิบติัหนา้ที�ใหก้บับริษทั 

(3) คา่ตอบแทนกรรมการ แบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

- โบนัสกรรมการ : เป็นเงินรางวลัประจาํปีสําหรับกรรมการโดยกาํหนดเป็นวงเงิน ซึ� ง
พิจารณาความเกี�ยวโยงกบัผลการดาํเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบติังานของ
คณะกรรมการบริษทัในปีที�ผา่นมา 

- ค่าตอบแทนกรรมการ : เป็นค่าตอบแทนสําหรับการปฏิบัติหน้าที�กรรมการ โดย
กาํหนดเป็นวงเงินรายปี ซึ� งประกอบด้วย ค่าตอบแทนและเงินประจาํตาํแหน่ง ซึ� ง
กาํหนดเป็นจาํนวนเงินคงที�ท ัBงปีและจ่ายเป็นรายไตรมาส 

ในปี 2555 ที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครัB งที� 2/2555 ไดมี้มติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 
2555 ในวงเงินไมเ่กิน 4,100,000 บาท 

สาํหรับค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2556 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนมีมติ
เห็นควรนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณานาํเสนอที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556 
เพื�ออนุมติัคา่ตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2556 ดงันีB  
(1) โบนสักรรมการสาํหรับปี 2555 :  
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สืบเนื�องจากปี 2555 เป็นปีแรกที�บริษทัเริ�มดาํเนินการ และยงัไม่มีผลกาํไร จึงเห็นควรงด
จา่ยโบนสักรรมการสาํหรับปี 2555 

(2) คา่ตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2556  :   
ในวงเงินไม่ เกิน 5,000,000 บาท โดยมีการจ่ายเป็นรายไตรมาส และประกอบด้วย
คา่ตอบแทนในรูปแบบ ดงันีB  

คา่ตอบแทนกรรมการ 

คา่ตอบแทนกรรมการบริษทั               300,000 บาทต่อปีต่อคน 

คา่ตอบแทนกรรมการบริหาร            40,000 บาทต่อปีต่อคน 

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ            40,000 บาทต่อปีต่อคน 

คา่ตอบแทนกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเสี�ยง    40,000 บาทต่อปีต่อคน 

คา่ตอบแทนกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน            40,000 บาทต่อปีต่อคน 

เงินประจาํตาํแหน่ง 

ประธานกรรมการบริษทั         300,000 บาทต่อปี 
ประธานกรรมการบริหาร         100,000 บาทต่อปี 
ประธานกรรมการตรวจสอบ         100,000 บาทต่อปี 
ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเสี�ยง       100,000 บาทต่อปี 
ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน         100,000 บาทต่อปี 

ประธานชีBแจงวา่ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้มีมติเห็นควรเสนอที�ประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นประจาํปี 2556 เพื�ออนุมติัค่าตอบแทนกรรมการตามที�คณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทนเสนอ  

ที�ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัท ์อนุมติังดจ่ายโบนสักรรมการสาํหรับปี 2555       และ
กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัสําหรับปี 2556 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท        โดย
จ่ายเป็นรายไตรมาส รายละเอียดตามที�เสนอ 

ระเบียบวาระที� 7  พจิารณาแต่งตั5งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทน 

ประธานขอให้ นายเตชะพิทย ์แสงสิงแกว้ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีBแจงเกี�ยวกบัการแต่งตัBง
ผูส้อบบญัชีและกาํหนดคา่ตอบแทนต่อที�ประชุม 

ประธานกรรมการตรวจสอบชีBแจงวา่  

ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 45 กาํหนดให้แต่งตัBงผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีทุกครัB ง และขอ้ 53 กาํหนดใหผู้ส้อบบญัชีซึ� งพน้จากตาํแหน่งนัBนมี
สิทธิที�จะได้รับคัดเลือกให้กลบัเขา้มารับตาํแหน่งได้อีก ซึ� งผูส้อบบญัชีต้องไม่เป็นกรรมการ 
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พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูด้าํรงตาํแหน่งหนา้ที�ใดๆ ในบริษทั ทัBงนีB  บริษทัตอ้งจดัให้มีการหมุนเวยีน
ผูส้อบบญัชีตามหลกัเกณฑ์ที�กาํหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ/
หรือกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้ง 

ในปี 2555 ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นไดอ้นุมติัให้แต่งตัBงผูส้อบบญัชีจาก บริษทั สํานกังาน เอินส์ท 
แอนด ์ยงั จาํกดั โดยมีคา่ตอบแทนไม่เกิน 420,000 บาท 

สาํหรับปี 2556 ที�ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้ิจารณาขอ้เสนอให้บริการตรวจสอบของ
ผูส้อบบญัชีรายเดิม คือ บริษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จาํกดั ประกอบกบัได้พิจารณาถึง
ความน่าเชื�อถือ ความสามารถในการให้บริการและการให้คาํปรึกษาในมาตรฐานการบญัชี และ
การรับรองงบการเงินไดท้นัเวลา รวมถึงอตัราคา่สอบบญัชีแลว้ เห็นควรเสนอผูส้อบบญัชีรายเดิม 
คือ บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัสาํหรับปี 2556 ต่อไป 

 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท  ซี เค พาวเวอร์ จ ํากัด  (มหาชน) ค รัB งที�  1/2556 เมื� อว ันที�                 
26 กุมภาพนัธ์ 2556 ได้มีมติเห็นควรเสนอที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556 เพื�อแต่งตัBง
ผูส้อบบญัชีและกาํหนดคา่ตอบแทนตามที�คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ดงันีB  

1) แต่งตัBงผูส้อบบญัชีแห่ง บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั ตามรายนามต่อไปนีB   
  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 

                   รายนาม           เลขที�ใบอนุญาต    จาํนวนปีที�สอบบญัชีใหบ้ริษทั 

       นางสาวศิราภรณ์ เอืBออนนัตก์ุล             3844              2 ปี (พ.ศ. 2554-2555) 
 นางสาววราพร ประภาศิริกุล     4579                     - 
 นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน                            3930            - 

คนหนึ� งคนใดเป็นผูส้อบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัท         
ในปี 2556 ทัBงนีB  ผูส้อบบญัชีตามรายชื�อขา้งตน้นัBนยงัเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัย่อยด้วย ทัBงนีB  
ผูส้อบบญัชีตามรายชื�อที�เสนอมานัBนไมมี่ความสัมพนัธ์ และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทัหรือบริษทั
ยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 
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  2) กาํหนดค่าตอบแทนรวมทัBงสิBนไม่เกิน 800,000 บาท ประกอบดว้ย 
                                   หน่วย : บาท 

                        ปี 2555     ปี 2556           เพิ�มขึBน 

1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํปี        180,000    440,000         260,000 
2. ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส  240,000    360,000    120,000 

     รวม          420,000    800,000    380,000 

 ค่าตอบแทนที�เพิ�มขึBนจากปี 2555 เป็นเงิน 380,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.48 เนื�องจากค่าใชจ่้าย
ในการตรวจสอบเพิ�มขึBนจากปริมาณงานที�เพิ�มขึBน ซึ� งเป็นผลมาจากในช่วงปี 2555 บริษทัมีการ
ลงทุนเพิ�มเติมในหลายบริษทัซึ� งส่งผลต่อการตรวจสอบในปี 2556 อีกทัBงการที�บริษทัมีผูถื้อหุ้นที�
เป็นบริษทัมหาชนจาํกดัอื�นที�ตอ้งการงบการเงินของบริษทัเพื�อประกอบการจดัทาํงบการเงินรวม
ของบริษทัผูถื้อหุ้นนัBนๆ ตลอดจนการที�บริษทัแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ทาํให้มีการ
บนัทึกบญัชีที�อา้งอิงหลกัเกณฑ์ที�เกี�ยวขอ้งที�เป็นผลทาํให้ระยะเวลาในการตรวจสอบเพิ�มมากขึBน 
อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดน้าํขอ้มูลอตัราค่าสอบบญัชีของบริษทัที�ประกอบธุรกิจใกลเ้คียงกนักบั
บริษัทมาใช้ประกอบในการพิจารณาปรับเพิ�มค่าตอบแทน และการปรับเพิ�มดังกล่าวนัB น             
อยูใ่นเกณฑที์�เหมาะสมและอยูใ่นระดบัที�ใกลเ้คียงกนั 

     ประธานฯ ขอใหที้�ประชุมพิจารณา 

ที�ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัแต่งตัBง นางสาวศิราภรณ์ เอืBออนนัตก์ุล และ/หรือ 
นางสาววราพร ประภาศิริกุล และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวฒัโน แห่ง บริษทัสํานักงาน เอินส์ท 
แอนด์ ยงั จาํกดั คนหนึ� งคนใดเป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2556 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 800,000 
บาท ตามที�เสนอ 

ระเบียบวาระที� 8  เรื�องอื�น ๆ 

      ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม 

      ไมมี่ผูใ้ดซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

ประธานกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านที�สละเวลามาร่วมประชุมและให้ความคิดเห็นที�เป็น
ประโยชน์และเมื�อไม่มีกิจการอื�นใดที�จะตอ้งพิจารณา ประธานจึงปิดการประชุมเวลา 12.00 น.
  

                    ลงชื�อ ดร.ทนง พิทยะ ประธานที�ประชุม 
 
 

   ลงชื�อ ดร.สุภามาส   ตรีวศิวเวทย ์ ผูบ้นัทึกการประชุม 
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สิ�งที�ส่งมาด้วย 3 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที� 4        :         พจิารณาอนุมตักิารงดจ่ายเงนิปันผล ประจาํปี 2556 และ 

                                                                              การงดจดัสรรเงนิไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย 

 

1. ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 54. กาํหนดวา่หา้มมิให้บริษทัจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื�นนอกจากเงินกาํไร
ซึ� งรวมถึงกาํไรสะสม ในกรณีที�บริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยูห่า้มมิให้จ่ายเงินปันผล และ                ขอ้ 55. 
บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ�งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละห้าของกาํไรสุทธิประจาํปี
หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองนีB จะมีจาํนวนไม่น้อยกวา่ร้อยละสิบของทุนจด
ทะเบียน นอกจากทุนสํารองดงักล่าวข้างตน้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นลงมติให้
จดัสรรเงินสาํรองอื�น ๆ ตามที�เห็นสมควรเพื�อการดาํเนินกิจการของบริษทัก็ได ้

2. บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินได้
นิติบุคคลจากงบการเงินเฉพาะบริษทัและหลงัหกัสํารองตามกฎหมาย ทัBงนีB  อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว
อาจเปลี�ยนแปลงไปจากที�กาํหนดไวข้้างต้นขึBนอยู่กบัผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความ
จาํเป็นในการลงทุน เงินทุนหมุนเวียน  การลงทุนเพิ�มเติม การขยายธุรกิจ เงื�อนไขและขอ้จาํกดัตามที�กาํหนด
ไวใ้นสัญญาเงินกูย้มื และปัจจยัอื�นๆที�เกี�ยวขอ้งในการบริหารงานตามที�คณะกรรมการ และ/หรือ ผูถื้อหุน้ของ
บริษทัเห็นสมควร 

3. ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัมีผลการดาํเนินงานดงันีB  

    หน่วย : บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
กาํไร (ขาดทุน) สะสมที�ยงัไม่จดัสรรยกมา-ตน้งวด   (206,247,985.09) 
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับ ปี 2556               27,732,921.67 
กาํไร (ขาดทุน) สะสม ก่อนจดัสรร (178,663,678.64) 
จดัสรรกาํไรเพื�อเป็น  - สํารองตามกฎหมาย 5% - 
เงินปันผลจา่ย  - 
กาํไร (ขาดทุน) สะสมที�ยงัไม่จดัสรรยกไป-ปลายงวด (178,663,678.64) 

4. ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัB งที� 1/2557 เมื�อวนัที� 27 กุมภาพนัธ์ 2557 พิจารณางบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษทัแลว้เห็นวา่ในปี 2556 บริษทัมีผลการดาํเนินงานขาดทุนสะสม เห็นควรเสนอที�ประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้อนุมติังดจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2556 และงดจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย  
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สิ�งที�ส่งมาด้วย 4 

   เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที� 5 :    พจิารณาเลอืกตั5งกรรมการแทนกรรมการที�ต้องพ้นตาํแหน่ง                  

                                                                    ตามวาระ 

1. หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหา 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคล เพื�อแต่งตัB งเป็นกรรมการแทน
กรรมการที�พ้นตําแหน่งทัB งกรณีที�ลาออกก่อนครบกาํหนดวาระและที�ครบกาํหนดออกตามวาระตาม
หลกัเกณฑ ์ดงันีB  

1. มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และ
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2. มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ที�เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

3. คุณลกัษณะที�สนับสนุนและส่งเสริมการดาํเนินงานด้านการกาํกบัดูแลกิจการ เพื�อสร้างคุณค่าให้แก่
บริษทั 

4. กรณี ที� เป็ นกรรมการที� ออกตามวาระจะพิ จารณ าว่า มีป ระว ัติก ารป ฏิบัติหน้ าที� ก รรมการ                      
ดว้ยความระมดัระวงั ความซื�อสัตย ์และสามารถทุม่เทอุทิศเวลาไดอ้ยา่งเต็มที�ประกอบดว้ย 

โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนจะเสนอชื�อบุคคลที�มีคุณสมบติัเหมาะสมดงักล่าวให้
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาเสนอที�ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตัBงเป็นกรรมการบริษทั 

2. กรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 จํานวน 4 ท่าน ประกอบด้วย 

1. นายเตชะพิทย ์  แสงสิงแกว้   กรรมการอิสระ 
2. นายประเวศ   อิงคดาภา    กรรมการอิสระ 
3. นายประเสริฐ   มริตตนะพร   กรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร 
4. ดร. สุภามาส   ตรีวศิวเวทย ์   กรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร 

3. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื�อบุคคลเพื�อเข้ารับการพจิารณาแต่งตั5งเป็นกรรมการ 

ตามที�บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถใช้สิทธิเสนอชื�อบุคคลที�มีคุณสมบติัเหมาะสมเพื�อเขา้รับการ
พิจารณาแต่งตัBงเป็นกรรมการเป็นการล่วงหนา้ ตามที�บริษทัไดแ้จง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ
ได้เปิดเผยหลักเกณฑ์และเงื�อนไขการใช้สิทธิดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์บริษัท www.ckpower.co.th นัB น 
ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอชื�อบุคคลเพื�อใหค้ณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนพิจารณา 

4. ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนพิจารณาแลว้มีมติเห็นควรเสนอให้กรรมการทัBง 4 ท่าน กลบั
เข้าดาํรงตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ� ง เนื�องจากเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที� เป็น
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ประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ปฏิบติัหนา้ที�กรรมการดว้ยความระมดัระวงั ดว้ยความซื�อสัตย ์และ
ทุ่มเทอุทิศเวลาไดอ้ยา่งเต็มที�ต่อบริษทั มีบทบาทสําคญัในการมอบแนวนโยบายการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 
พร้อมทัBงเสนอความคิดเห็นและขอ้แนะนาํต่างๆ ที�เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจดัการ 

คณะกรรมการบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) ซึ� งไมร่วมกรรมการที�ไดรั้บการเสนอชื�อพิจารณาแลว้มีมติ
เห็นควรเสนอที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเลือกตัBงบุคคล 4 ท่าน ตามรายชื�อขา้งตน้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระหนึ�ง 
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บคุคลที�เสนอแต่งตั5งเป็นกรรมการ 

ชื�อ นายเตชะพิทย ์ แสงสิงแกว้ 

ประเภทกรรมการที�จะเสนอแต่งตัBง กรรมการอิสระ  
อาย ุ 69 ปี 
สัญชาติ 
 
 

ไทย 
 
 

วฒิุการศึกษา 
ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเคโอ ประเทศญี�ปุ่น 
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัฮิโตสึบาชิ ประเทศญี�ปุ่น 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 22/2551 
   สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 34/2548 
   สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตร Executive Development Program มหาวทิยาลยัฮาวาร์ด  
   ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัพระปกเกลา้ รุ่นที� 3 
- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (หลกัสูตร วตท.) รุ่นที� 5 

ตาํแหน่งงานปัจจุบนั  
ใน บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั 
(มหาชน) 

2555- ปัจจุบนั      กรรมการ 
                            ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประสบการณ์ทาํงาน - รองผูว้า่การ 
 ธนาคารแห่งประเทศไทย 
- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
 ธนาคารนครธน จาํกดั 
- กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 บริษทั บริหารสินทรัพยสุ์ขุมวิท จาํกดั 
- กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 บริษทั บริหารสินทรัพยเ์พชรบุรี 
- ประธานกรรมการ 
 บริษทั บริหารสินทรัพยรั์ตนสิน จาํกดั 

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ 1 ปี 4 เดือน 
สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั ร้อยละ 0.00018 
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หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหา พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที�เป็นประโยชน์ต่อการ

ดาํเนินธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที�กาํหนดใน
กฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชน โดยผา่นขัBนตอนการกลั�นกรอง และเสนอชื�อจาก
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื�น 
ที�เป็นบริษทัจดทะเบียน (ปัจจุบนั) 

- 2554-ปัจจุบนั    กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
                                 บริษทั สตาร์ ซานิทารี แวร์ จาํกดั (มหาชน) 
- 2549-ปัจจุบนั    ประธานกรรมการตรวจสอบ  
                                 ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 
                                 กรรมการอิสระ  และ กรรมการบรรษทัภิบาล  
                               บริษทั นํBาประปาไทย จาํกดั (มหาชน)         

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื�น 
ที�ไมใ่ช่บริษทัจดทะเบียน (ปัจจุบนั) 

2550-ปัจจุบนั          กรรมการ 
                                บริษทั ประปาปทุมธานี จาํกดั 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื�นที�อาจ
ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ของบริษทั (ปัจจุบนั) 

ไม่มี 

การเขา้ร่วมประชุมในปี 2556 - การประชุมคณะกรรมการบริษทั                   8/8 ครัB ง       (คิดเป็นร้อยละ 100) 
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ             8/8 ครัB ง       (คิดเป็นร้อยละ 100) 

ผลงานในระหวา่งดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการ 

ปฏิบติัหนา้ที�ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ�งทาํหนา้ที�สอบทานความ
น่าเชื�อถือของรายงานทางการเงินของบริษทัก่อนนาํส่งต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย การตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน รวมทัBงพิจารณาการเปิดเผย
ขอ้มูลรายการเกี�ยวโยงใหถู้กตอ้งครบถว้น 

นิยามกรรมการอสิระ : บริษทัไดก้าํหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทัตามขอ้กาํหนดของ ก.ล.ต. หรือ           ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในเรื�องการถือหุ้นในบริษทั คือ กรรมการอิสระของบริษทัตอ้ง
ถือหุน้ในบริษทัไมเ่กินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทัBงหมด 
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ลักษณะความสัมพนัธ์ของกรรมการอสิระ : 

1. ถือ หุ้นไม่ เกิน ร้อยละ 1 ของทุนชําระแล้วของบ ริษัท  บ ริษัทใน เครือ  บ ริษัท ร่วม              
บริษทัที�เกี�ยวขอ้ง ทัBงนีB  ใหน้บัรวมหุน้ที�ถือโดยผูที้�เกี�ยวขอ้งดว้ย 

ไมมี่ 

2. ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจา้ง/ที�ปรึกษา ที�ได้รับเงินเดือนประจาํ/ผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบ ริษัท  บ ริษัทใหญ่  บ ริษัทย่อย บ ริษัท ร่วม บริษัทย่อยลําดับ เดียวกัน               
หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ (ปัจจุบนัและช่วง 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตัBง) 

ไมมี่ 

3. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะที�เป็นบิดา มารดา คู่
สมรส พี�น้อง และบุตร รวมทัBงคู่สมรสของบุตรกบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจ
ควบคุม หรือบุคคลที�จะไดรั้บการเสนอชื�อเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั
หรือบริษทัยอ่ย 

ไมมี่ 

4. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที�
อาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั และ 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตัBงในลกัษณะดงันีB  

(1) ไม่มีความสัมพนัธ์ในลกัษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ   เช่น   ผูส้อบบญัชี      
ผู ้ให้บริการทางวิชาชีพอื�น ซึ� งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี  เช่น               
ที�ปรึกษากฎหมาย ที�ปรึกษาทางการเงินผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์น เป็นตน้ 

(2) ไม่มีความสัมพนัธ์ทางการคา้/ทางธุรกิจซึ� งมีมูลค่ารายการตัBงแต่ 20 ลา้นบาท หรือ
ตัBงแต่ 3% ของ NTA ของบริษทั แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ�ากวา่ ทัBงนีB  ในการพิจารณา
มูลค่ารายการให้รวมรายการที�เกิดขึBนในระหวา่ง 6 เดือนก่อนวนัที�มีการทาํรายการ
ในครัB งนีBดว้ย 

ไมมี่ 

5. ไมเ่ป็นกรรมการที�ไดรั้บการแต่งตัBงขึBนเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทั                         ผู ้
ถือหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ ซึ� งเกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

ไมมี่ 

6. ไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งอิสระได ้ ไม่มี 
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บคุคลที�เสนอแต่งตั5งเป็นกรรมการ 

ชื�อ นายประเวศ  อิงคดาภา 
ประเภทกรรมการที�จะเสนอแต่งตัBง กรรมการอิสระ  
อาย ุ 55 ปี 
สัญชาติ 
 
 

ไทย 
 
 

วฒิุการศึกษา 
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
- เนติบณัฑิตไทย สาํนกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 
หลกัสูตรประกาศนียบตัรกรรมการบริษทั (DCP) รุ่น 170/2556 
สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทัไทย 

ตาํแหน่งงานปัจจุบนั  
ใน บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั 
(มหาชน) 

2555- ปัจจุบนั      กรรมการ 
                             กรรมการตรวจสอบ 
2556-ปัจจุบนั       กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

ประสบการณ์ทาํงาน ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บริษทั อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกลัไทย จาํกดั 

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ 1 ปี 2 เดือน 
สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั ไม่มี 
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหา พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที�เป็นประโยชน์ต่อการ

ดาํเนินธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที�กาํหนดใน
กฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชน โดยผา่นขัBนตอนการกลั�นกรอง และเสนอชื�อจาก
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื�น 
ที�เป็นบริษทัจดทะเบียน (ปัจจุบนั) 

ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื�น 
ที�ไมใ่ช่บริษทัจดทะเบียน (ปัจจุบนั) 

กรรมการ 
บริษทั บางกอก โพลิเมอร์ มาร์เกต็ติBง จาํกดั 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื�นที�อาจ
ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ของบริษทั (ปัจจุบนั) 

ไม่มี 

การเขา้ร่วมประชุมในปี 2556 - การประชุมคณะกรรมการบริษทั                     8/8 ครัB ง      (คิดเป็นร้อยละ 100) 
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ              8/8 ครัB ง       (คิดเป็นร้อยละ 100) 
- การประชุมคณะกรรมการสรรหา                   2/2  ครัB ง      (คิดเป็นร้อยละ 100) 
  และกาํหนดคา่ตอบแทน   
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ผลงานในระหวา่งดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการ 

ใหค้าํแนะนาํปรึกษาที�เป็นประโยชน์และส่งเสริมการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีของ
บริษทัไดรั้บการประเมินอยูใ่นเกณฑที์�ดี 

 

ลักษณะความสัมพนัธ์ของกรรมการอสิระ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัที�เกี�ยวขอ้ง  
ทัBงนีB  ใหน้บัรวมหุน้ที�ถือโดยผูที้�เกี�ยวขอ้งดว้ย 

ไม่มี 

2. ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน/พนกังาน/ลูกจา้ง/ที�ปรึกษา ที�ไดรั้บเงินเดือนประจาํ/ผูมี้อาํนาจควบคุมของ
บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ 
(ปัจจุบนัและช่วง 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตัBง) 

ไม่มี 

3. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะที�เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี�น้อง 
และบุตร รวมทัBงคู่สมรสของบุตรกบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลที�จะ
ไดรั้บการเสนอชื�อเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

ไม่มี 

4. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความ
ขดัแยง้ในปัจจุบนั และ 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตัBงในลกัษณะดงันีB  

(1) ไม่มีความสัมพนัธ์ในลกัษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี ผูใ้ห้บริการทาง
วิชาชีพอื�น ซึ� งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี เช่น ที�ปรึกษากฎหมาย ที�ปรึกษา
ทางการเงิน ผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์น เป็นตน้ 

(2) ไม่มีความสัมพนัธ์ทางการคา้/ทางธุรกิจซึ� งมีมูลค่ารายการตัBงแต่ 20 ลา้นบาท หรือตัBงแต่ 3% 
ของ NTA ของบริษทั แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ�ากวา่ ทัBงนีB  ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวม
รายการที�เกิดขึBนในระหวา่ง 6 เดือนก่อนวนัที�มีการทาํรายการในครัB งนีBดว้ย 

ไม่มี 

5. ไมเ่ป็นกรรมการที�ไดรั้บการแต่งตัBงขึBนเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อ
หุน้ ซึ� งเกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั 

ไม่มี 

6. ไมมี่ลกัษณะอื�นใดที�ทาํให้ไมส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งอิสระได ้ ไม่มี 
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บคุคลที�เสนอแต่งตั5งเป็นกรรมการ 

ชื�อ นายประเสริฐ  มริตตนะพร 
ประเภทกรรมการที�จะเสนอแต่งตัBง กรรมการบริษทั  
อาย ุ 57 ปี 
สัญชาติ 
 
 

ไทย 
 
 

วฒิุการศึกษา 
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- ปริญญาตรี สาขาบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - หลกัสูตรประกาศนียบตัรกรรมการบริษทั (DCP) รุ่น 54/2548 
  สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 6/2551 
   สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่น 6/2553  
   สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (หลกัสูตร วตท.) รุ่นที� 9 

ตาํแหน่งงานปัจจุบนั  
ใน บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั 
(มหาชน) 

2556-ปัจจุบนั      กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
2555-ปัจจุบนั      กรรมการบริหาร 
2554- ปัจจุบนั     กรรมการบริษทั 

ประสบการณ์ทาํงาน 2543-2556           กรรมการ กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 
      กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเสี�ยง 
     บริษทั นํB าประปาไทย จาํกดั (มหาชน) 

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ 2 ปี 6 เดือน 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั ไม่มี 
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหา พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที�เป็นประโยชน์ต่อการ

ดาํเนินธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที�กาํหนดใน
กฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชน โดยผา่นขัBนตอนการกลั�นกรอง และเสนอชื�อจาก
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื�น 
ที�เป็นบริษทัจดทะเบียน (ปัจจุบนั) 

2551-ปัจจุบนั     รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส กลุ่มงานบริหาร 
2550-ปัจจุบนั    กรรมการบริหาร 
2549- ปัจจุบนั    กรรมการ 
                          บริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) 
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การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื�น 
ที�ไมใ่ช่บริษทัจดทะเบียน (ปัจจุบนั) 

- 2551-ปัจจุบนั   กรรมการ 
                          บริษทั ไฟฟ้านํBางึม 2 จาํกดั 
- 2550-ปัจจุบนั   กรรมการ 
                          บริษทั ช.โตกิว คอนสตรัคชั�น จาํกดั 
- 2547-ปัจจุบนั   กรรมการ 
                          บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จาํกดั 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื�นที�อาจ
ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ของบริษทั (ปัจจุบนั) 

ไม่มี 

การเขา้ร่วมประชุมในปี 2556 - การประชุมคณะกรรมการบริษทั                     8/8 ครัB ง      (คิดเป็นร้อยละ 100) 
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร                    9/9 ครัB ง      (คิดเป็นร้อยละ 100) 
- การประชุมคณะกรรมการสรรหา                    2/2 ครัB ง      (คิดเป็นร้อยละ 100) 
   และกาํหนดคา่ตอบแทน    

ผลงานในระหวา่งดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการ 

- ใหค้าํแนะนาํปรึกษาที�เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจดัการและพิจารณากลั�นกรองงาน
ที�เสนอคณะกรรมการ 

 -  เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมสาํคญัในการบริหารจดัการทางการเงิน  
    และลดความเสี�ยงทางการเงินของบริษทั 
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บคุคลที�เสนอแต่งตั5งเป็นกรรมการ 

ชื�อ ดร.สุภามาส  ตรีวศิวเวทย ์
ประเภทกรรมการที�จะเสนอแต่งตัBง กรรมการบริษทั  
อาย ุ 39 ปี 
สัญชาติ 
 
 

ไทย 
 
 

วฒิุการศึกษา - ปริญญาเอก สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย  
  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาโท สาขานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลยัดุ๊ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี สาขาอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - หลกัสูตรประกาศนียบตัรกรรมการบริษทัไทย (DCP) รุ่น 106/2551 
  สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตร Developing Corporate Governance Policy  
   สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตร Corporate Secretary Program (CSP) รุ่น 37/2553 
   สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 16/2553  
  สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่น 3/2553  
   สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทัไทย 

ตาํแหน่งงานปัจจุบนั  
ใน บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั 
(มหาชน) 

- 2556-ปัจจุบนั       กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเสี�ยง 
- 2555-ปัจจุบนั       กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ  
                               เลขานุการบริษทั 

ประสบการณ์ทาํงาน - 2552-2556           ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
                               สายงานสาํนกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
                               บริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) 
- 2552-2554           กรรมการ 
                               บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชั�น จาํกดั 

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ 1 ปี 4 เดือน 
สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั ไม่มี 
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หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหา พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที�เป็นประโยชน์ต่อการ

ดาํเนินธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที�กาํหนดใน
กฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชน โดยผา่นขัBนตอนการกลั�นกรอง และเสนอชื�อจาก
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื�น 
ที�เป็นบริษทัจดทะเบียน (ปัจจุบนั) 

ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื�น 
ที�ไมใ่ช่บริษทัจดทะเบียน (ปัจจุบนั) 

- 2556-ปัจจุบนั      กรรมการ 
                              บริษทั ซีเคพี โซล่าร์ จาํกดั 
- 2556-ปัจจุบนั      กรรมการ 
                              บริษทั อพอลโล่ พาวเวอร์ จาํกดั 
- 2556-ปัจจุบนั      กรรมการ 
                              บริษทั โซเล่ พาวเวอร์ จาํกดั 
- 2556-ปัจจุบนั      กรรมการ 
                              บริษทั เฮลิออส พาวเวอร์ จาํกดั 
- 2556-ปัจจุบนั      กรรมการ 
                              บริษทั วิส โซลิส จาํกดั 
- 2554-ปัจจุบนั      กรรมการ 
                              บริษทั บางเขนชยั จาํกดั 
- 2551-ปัจจุบนั      กรรมการ 
                              บริษทั ที�ดินบางปะอิน จาํกดั 
- 2551-ปัจจุบนั      กรรมการ 
                              บริษทั ชลเวทยโ์ยธา จาํกดั 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื�นที�อาจ
ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ของบริษทั (ปัจจุบนั) 

ไม่มี 

การเขา้ร่วมประชุมในปี 2556 - การประชุมคณะกรรมการบริษทั                          8/8 ครัB ง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร                         9/9 ครัB ง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
- การประชุมคณะกรรมการบรรษทัภิบาล              0/1 ครัB ง      (คิดเป็นร้อยละ 0) 
   และบริหารความเสี�ยง 

ผลงานในระหวา่งดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการ 

เป็นกรรมการบริษทัที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ ซึ�งปฏิบติัหนา้ที�ดูแล
บริหารงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแผนงานที�ไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัใหส้าํเร็จลุล่วงไดเ้ป็นอยา่งดีและมีประสิทธิภาพ 
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สิ�งที�ส่งมาด้วย 5 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที� 6 : พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 

1. หลกัเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 

ตามขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 33 กาํหนดให้กรรมการมีสิทธิไดรั้บคา่ตอบแทน เบีBยประชุม เบีBยเลีBยง และสวสัดิการ
ต่างๆจากบริษทัในรูปของเงินบาํเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื�น      ทาํนองเดียวกนั 
ตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัหรือตามที�ที�ประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณากาํหนด 

บริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนที�เหมาะสมแก่กรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ คือ 

(1) มีความเหมาะสมกบัภาระหน้าที�และความรับผิดชอบของกรรมการ และปริมาณงานในหน้าที�ความ
รับผิดชอบในฐานะประธาน หรือสมาชิกของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัท ซึ� งจะได้รับ
ค่าตอบแทนเพิ�มตามตาํแหน่ง 

(2) ค่าตอบแทนอยูใ่นระดบัที�สามารถจูงใจ และรักษากรรมการที�มีความรู้ความสามารถ และมีคุณภาพ ใน
การปฏิบติัหนา้ที�ใหก้บับริษทั 

(3) ค่าตอบแทนกรรมการ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

- โบนสักรรมการ : เป็นเงินรางวลัประจาํปีสําหรับกรรมการโดยกาํหนดเป็นวงเงิน ซึ�งพิจารณาความ
เกี�ยวโยงกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัและผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั    ในปีที�
ผา่นมา 

- คา่ตอบแทนกรรมการ : เป็นคา่ตอบแทนสําหรับการปฏิบติัหนา้ที�กรรมการ โดยกาํหนดเป็นวงเงิน
รายปี ซึ� งประกอบดว้ย ค่าตอบแทนและเงินประจาํตาํแหน่งที�กาํหนดเป็นจาํนวนคงที�ทัBงปีและจ่าย
เป็นรายไตรมาส 

2. ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2556 

ในปีที�ผ่านมาที�ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556 ได้อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ โดยงดจ่ายโบนัส
กรรมการสาํหรับปี 2555 และกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2556 ในวงเงินไมเ่กิน 5,000,000 บาท 

3. ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2557 

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) ครัB งที� 1/2557 เมื�อวนัที� 27 กุมภาพนัธ์ 2557 
เห็นควรนาํเสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื�ออนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับปี 2557 รายละเอียด 
ดงันีB  
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(1) โบนสักรรมการสาํหรับปี 2556    :   เนื�องจากบริษทัยงัมีขาดทุนสะสม จึงเห็นควรงดจ่ายโบนสั 
   กรรมการสําหรับปี 2556 

(2)  คา่ตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2557  :   ในวงเงินไมเ่กิน 5,000,000 บาท ซึ�งมีรายละเอียดการจ่าย 
  ค่าตอบแทน ดงันีB  

     
คา่ตอบแทนกรรมการ 

คา่ตอบแทนกรรมการบริษทั   300,000 บาทต่อปีต่อคน 

คา่ตอบแทนกรรมการบริหาร    40,000 บาทต่อปีต่อคน 

คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบ    40,000 บาทต่อปีต่อคน 

คา่ตอบแทนกรรมการการบรรษทัภิบาลและบริหารความเสี�ยง    40,000 บาทต่อปีต่อคน 

คา่ตอบแทนกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน                              40,000 บาทตอ่ปีต่อคน 

เงินประจาํตาํแหน่ง 

ประธานกรรมการบริษทั 300,000 บาทต่อปี 

ประธานกรรมการบริหาร 100,000 บาทต่อปี 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 100,000 บาทต่อปี 

ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเสี�ยง 100,000 บาทต่อปี 

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 100,000 บาทต่อปี 
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สิ�งที�ส่งมาด้วย 6 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที� 7 : พจิารณาแต่งตั5งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2557 

 

1. ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 45 กาํหนดให้แต่งตัBงผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนในการประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นประจาํปีทุกครัB ง และขอ้ 53 กาํหนดให้ผูส้อบบญัชีซึ� งพน้จากตาํแหน่งนัBนมีสิทธิที�จะไดรั้บคดัเลือกให้
กลบัเขา้มารับตาํแหน่งได้อีก และตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กาํหนดให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีหน้าที�พิจารณาคดัเลือกเสนอแต่งตัBงบุคคลซึ� งมีความเป็นอิสระเพื�อทาํหน้าที�เป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทัและเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั 

2. ในปี 2556 ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นไดอ้นุมติัให้แต่งตัBง นางสาวศิราภรณ์ เอืBออนนัต์กุล  หรือ นางสาววราพร 
ประภาศิริกุล หรือ นายศุภชัย ปัญญาวฒัโน ผู ้สอบบัญชีจาก บริษัท สํานักงาน อี วาย จ ํากัด  (ชื�อเดิม           
“บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั”) โดยมีคา่ตอบแทนไมเ่กิน 800,000 บาท 

3. เพื�อให้เป็นไปตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื�อง คุณสมบติั และขอบเขตการดาํเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 ขอ้ 7 (4) ซึ� งกาํหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที�พิจารณาคดัเลือก
และเสนอแต่งตัBงบุคคลซึ� งมีความเป็นอิสระเพื�อทาํหน้าที�เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและเสนอค่าตอบแทน
ผูส้อบบญัชีของบริษทั 

ที�ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้ิจารณาคุณสมบติัของผูส้อบบญัชีร่วมกบัฝ่ายจดัการถึงความน่าเชื�อถือ 
ความเป็นอิสระ ความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบติังานสอบบญัชี การให้คาํปรึกษาในมาตรฐานการบญัชี 
และการรับรองงบการเงินไดท้นัเวลา และมีมติใหน้าํเสนอคณะกรรมการบริษทั เพื�อพิจารณานาํเสนอ             ที�
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแต่งตัBงผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนสําหรับปี 2557 โดยได้พิจารณาขอ้เสนอ
ให้บริการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีรายเดิม คือ บริษทั สํานักงาน อี วาย จาํกดั ประกอบกบัไดพ้ิจารณาถึง
ความน่าเชื�อถือ ความสามารถในการให้บริการและการให้คาํปรึกษาในมาตรฐานการบญัชี และการรับรองงบ
การเงินไดท้นัเวลา รวมถึงอตัราคา่สอบบญัชีแลว้ เห็นควรเสนอผูส้อบบญัชีรายเดิมเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั
สาํหรับปี 2557 ต่อไป 

4. ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ไดมี้มติเห็นควรเสนอที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557 เพื�อแต่งตัBงผูส้อบ
บญัชีและกาํหนดคา่ตอบแทนตามที�คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ดงันีB  
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1) แต่งตัBงผูส้อบบญัชีแห่ง บริษทั สาํนกังาน อี วาย จาํกดั ตามรายนามต่อไปนีB  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 

รายนาม                 เลขที�ใบอนุญาต    จาํนวนปีที�สอบบญัชีใหบ้ริษทั 

   นางสาวศิราภรณ์ เอืBออนนัตก์ุล          3844                  3 ปี (พ.ศ. 2554-2556) 
นางสาววราพร ประภาศิริกุล               4579                         - 
นางสาวสุพรรณี ตริยานนัทกุล          4498                                   - 

คนหนึ� งคนใดเป็นผู ้สอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทในปี 2557            
ทัBงนีB   ผูส้อบบญัชีตามรายชื�อขา้งตน้นัBน ยงัเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ย  คือ  บริษทั  เซาทอี์สท ์ เอเชีย     เอน
เนอร์จี จาํกดั  บริษทั ไฟฟ้านํBางึม 2 จาํกดั  และ บริษทั บางเขนชยั จาํกดั โดยผูส้อบบญัชีตามรายชื�อที�เสนอไม่มี
ความสัมพนัธ์ และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั หรือบริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบั
บุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 

2) กาํหนดคา่ตอบแทนรวมทัBงสิBนไมเ่กิน 900,000 บาท ประกอบดว้ย 
                             หน่วย : บาท 

                  ปี 2557    ปี 2556              เพิ�มขึBน 
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํปี     495,000   440,000     55,000   

2. ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส    405,000   360,000     45,000 

  รวม            800,000   900,000   100,000 

ค่าตอบแทนที�เพิ�มขึB นจากปี 2556 เป็นเงิน 100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.5 เนื�องจากค่าใช้จ่ายในการ
ตรวจสอบเพิ�มขึBนจากการเปลี�ยนแปลงปริมาณงานที�เพิ�มขึBน ซึ� งเป็นผลมาจากในช่วงปี 2556 บริษทัมีการ
ลงทุนเพิ�มเติม ทาํให้ระยะเวลาในการตรวจสอบเพิ�มมากขึBน อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดน้าํขอ้มูลอตัราค่าสอบ
บญัชีของบริษทัที�ประกอบธุรกิจใกลเ้คียงกนักบับริษทัมาใช้ประกอบในการพิจารณาปรับเพิ�มค่าตอบแทน 
และการปรับเพิ�มดงักล่าวนัBนอยูใ่นเกณฑที์�เหมาะสมและอยูใ่นระดบัที�ใกลเ้คียงกนั 

ในรอบปีบญัชีที�ผา่นมา บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการใชบ้ริการอื�น (non-audit service fee) จาก                บริษทั 
สํานักงาน อี วาย จาํกดั หรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกบัผูส้อบบญัชี และ บริษทั สํานักงาน อี วาย จาํกดั      เป็น
จาํนวนเงิน 2,680,000 บาท  
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สิ�งที�ส่งมาด้วย 7 

รายละเอยีดของกรรมการอสิระผู้รับมอบฉันทะ 

นายเตชะพทิย์  แสงสิงแก้ว 

 

 ตําแหน่ง 

- กรรมการบริษทั 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

อายุ 69 ปี 

 

คุณวฒิุการศึกษา / ประวตัิการอบรม 

- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเคโอ ประเทศญี�ปุ่น 
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัฮิโตสึบาชิ ประเทศญี�ปุ่น 
- หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 22/2551 สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 34/2548 สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตร Executive Development Program มหาวทิยาลยัฮาวาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัพระปกเกลา้รุ่นที� 3 
- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (หลกัสูตร วตท.) รุ่นที� 5 

     

 ประสบการณ์ทาํงาน 

ปัจจุบัน 

- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง                 
กรรมการบรรษทัภิบาล 

 บริษทั นํB าประปาไทย จาํกดั (มหาชน) 

- กรรมการ  
 บริษทั ประปาปทุมธานี จาํกดั 

- กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 บริษทั สตาร์ซานิทารี�แวร์ จาํกดั (มหาชน) 
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อดีต 

- รองผูว้า่การ 
 ธนาคารแห่งประเทศไทย 

- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
 ธนาคารนครธน จาํกดั 

- กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 บริษทั บริหารสินทรัพยสุ์ขมุวทิ จาํกดั 

- กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 บริษทั บริหารสินทรัพยเ์พชรบุรี 

- ประธานกรรมการ 
 บริษทั บริหารสินทรัพยรั์ตนสิน จาํกดั
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                                                                                            สิ�งที�ส่งมาดว้ย 8        

                                                                                                                                                 Attachment 8 
          (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)     

                                                                                                                                   Affix 20 Baht duty stamp 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
Proxy (Form B.) 

 

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น                                         เขียนที�      
Shareholder’s Registration No. Written at  

                                วนัที�           เดือน                 พ.ศ.       
                                 Date   Month   Year 

(1)   ข้าพเจ้า                       สญัชาติ      
            I/We                                                                                                       nationality 
            อยูบ้่านเลขที�                         
            Address                 
 
(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  

being a shareholder of CK Power Public Company Limited (“The Company”)  
โดยถือหุ้นจํานวนทั Jงสิ Jนรวม         หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                         เสียง  ดงันี J 
holding the total amount of          shares with the voting rights or                                           votes as follows: 

�  หุ้นสามญั                 หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                           เสียง  
      ordinary share              shares  with the voting rights or                                        votes 
�  หุ้นบริุมสิทธิ                หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                      เสียง 
      preferred share                    shares  with the voting rights or                                        votes 
 

(3)  ขอมอบฉันทะให้  
Hereby appoint  

 

�1.  ชื�อ ________นายเตชะพิทย์  แสงสิงแก้ว__________ อาย ุ  69      ปี   อยูบ้่านเลขที�            842    
Name                                       age            years, residing at 
ถนน  วงศ์สวา่ง  ตําบล/แขวง  วงศ์สวา่ง   อําเภอ/เขต  บางซื�อ  
Road  Tambol/Khwaeng         Amphur/Khet 
จงัหวดั         กรุงเทพมหานคร    รหสัไปรษณีย์  10800         
Province                                     Postal Code    
 

�2.  ชื�อ _________     ____________ อาย ุ              ปี   อยูบ้่านเลขที�          
Name                                        age           years, residing at 
ถนน    ตําบล/แขวง               อําเภอ/เขต        
Road  Tambol/Khwaeng          Amphur/Khet 
จงัหวดั                รหสัไปรษณีย์             
Province                                   Postal Code    
 

�3.  ชื�อ ________________________________________ อาย ุ       ปี อยูบ้่านเลขที�                
Name                                      age      years, residing at 
ถนน   ตําบล/แขวง      อําเภอ/เขต     
Road  Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet 
จงัหวดั       รหสัไปรษณีย์            
Province                Postal Code    

 

คนใดคนหนึ�งเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้า เพื�อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น      
ประจําปี 2557 ในวันที� 22 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั Jน 4 เลขที� 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง           
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย 

as my sole proxy to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2014 on April 22, 2014, 
at 10.00 a.m., at Supunnika Room on the 4th Floor, No. 587 Viriyathavorn Building, Sutthisarnvinijchai Road, Khwaeng Dindaeng,   Khet 
Dindaeng, Bangkok or at any adjournment thereof. 
 
   
 

ผู้ที�มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบบันี�มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวนัประชุมด้วย 
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person. 
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั Jงนี J ดงันี J 
 In this meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 

 วาระทีG 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจาํปี 2556 
 Item 1  To consider and approve the Minute of the 2013 Annual General Meeting of Shareholders 

  □ (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
    (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  □ (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี J 
    (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
    □  เห็นด้วย/Favor   □  ไมเ่ห็นด้วย/Against  □งดออกเสียง/Abstain 

 วาระทีG 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับปีสิน̂สุด วันทีG 31 ธันวาคม 2556 
 Item 3   To consider and approve the statement of financial position and the statement of comprehensive income for the year 
    ended December 31,2013 

  □ (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
    (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  □ (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี J 
    (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
    □  เห็นด้วย/Favor   □  ไมเ่ห็นด้วย/Against  □งดออกเสียง/Abstain 

 วาระทีG 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงนิปันผลประจําปี 2556 และงดการจัดสรรเงนิกาํไรไว้เป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 
 Item 4   To consider and approve the withholding of the appropriation of profit and the withholding of the dividend payment  
    for the year 2013 

  □ (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
    (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  □ (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี J 
    (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
    □  เห็นด้วย/Favor   □  ไมเ่ห็นด้วย/Against  □งดออกเสียง/Abstain 

 วาระทีG 5 พิจารณาเลือกตัง̂กรรมการแทนกรรมการทีGต้องพ้นตาํแหน่งตามวาระ 
 Item 5   To consider and elect directors to replace those due to retire by rotation 

  □ (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
    (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  □ (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี J 
    (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

      □  การแตง่ตั Jงกรรมการทั Jงชดุ / the appointment of all directors 
      □  เห็นด้วย/Favor   □  ไมเ่ห็นด้วย/Against  □งดออกเสียง/Abstain 

      □  การแตง่ตั Jงกรรมการเป็นรายบคุคล/The appointment of certain directors 

   1.   นายเตชะพิทย์  แสงสิงแก้ว 
          Mr. Techapit  Sangsingkeo 
    □  เห็นด้วย/Favor  □  ไมเ่ห็นด้วย/Against  □งดออกเสียง/Abstain 
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   2.   นายประเวศ  อิงคดาภา 
          Mr. Prawet  Ingadapa 
    □  เห็นด้วย/Favor  □  ไมเ่ห็นด้วย/Against  □งดออกเสียง/Abstain 

    3.  นายประเสริฐ  มริตตนะพร 
        Mr. Prasert  Marittanaporn 
      □  เห็นด้วย/Favor  □  ไมเ่ห็นด้วย/Against  □งดออกเสียง/Abstain 

   4.  ดร. สภุามาส  ตรีวิศวเวทย์ 
        Dr. Supamas  Trivisvavet 
      □  เห็นด้วย/Favor  □  ไมเ่ห็นด้วย/Against  □งดออกเสียง/Abstain 

 วาระทีG 6 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ   
 Item 6   To consider and determine the Director’s Remuneration 

  □ (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
    (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  □ (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี J 
    (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
      □  เห็นด้วย/Favor   □  ไมเ่ห็นด้วย/Against  □งดออกเสียง/Abstain 

 วาระทีG 7 พิจารณาแต่งตัง̂ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทน ประจาํปี  2557 
 Item 7   To consider and appoint auditor and determine remuneration for the year 2014 

  □ (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
    (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  □ (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี J 
    (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
      □  เห็นด้วย/Favor   □  ไมเ่ห็นด้วย/Against  □งดออกเสียง/Abstain 

วาระทีG 8 พิจารณาอนุมัตินําส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท 
Item 8  To consider and approve on the elimination of accumulated deficit by using premium on ordinary share 

  □ (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
    (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  □ (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี J 
    (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
      □  เห็นด้วย/Favor   □  ไมเ่ห็นด้วย/Against  □งดออกเสียง/Abstain 

 วาระทีG 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนีข̂องบริษัทในวงเงนิ 1,000 ล้านบาท 
 Item 9  To consider and approve on the Issuance and Offering of Debt Instruments in the Total Value of Not Exceeding       

Baht 1,000 Million 
  □ (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
    (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  □ (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี J 
    (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
      □  เห็นด้วย/Favor   □  ไมเ่ห็นด้วย/Against  □งดออกเสียง/Abstain 
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 วาระทีG 10 พิจารณาเรืGองอืGน ๆ (ถ้ามี) 
 Item 10   To consider other matters, (if any) 

  □ (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
    (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  □ (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี J 
    (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
      □  เห็นด้วย/Favor   □  ไมเ่ห็นด้วย/Against  □งดออกเสียง/Abstain 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที�ไมเ่ป็นไปตามที�ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี J ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนั Jนไม่ถกูต้องและ 
 ไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a 
shareholders. 

(6) ในกรณีที�ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที�ประชมุมีการพิจารณาหรือ ลง
มติในเรื�องใดนอกเหนือจากที�ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที�มีการแก้ไข เปลี�ยนแปลง หรือเพิ�มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

 In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or 
passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any 
fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที�ผู้ รับมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที�ข้าพเจ้าระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะฉบบันี Jให้
ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
All acts undertaken by the proxy at the meeting, except where the proxy does not vote according to my/our intention as specified 
herein, shall be deemed as if they have been undertaken by myself/ourselves in all respects. 

 
ลงชื�อ/Signed       ผู้มอบฉันทะ/Grantor 

                 (                                    ) 

ลงชื�อ/Signed       ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
                 (                                    ) 

ลงชื�อ/Signed       ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
                 (                                     ) 
หมายเหต ุ/ Remark 
1. ผู้ ถือหุ้นที�มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะ 
    หลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
    The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to  
    many proxies for splitting votes. 

2. วาระการเลือกตั Jงกรรมการสามารถเลือกตั Jงกรรมการทั Jงชดุหรือเลือกตั Jงกรรมการเป็นรายบคุคล 
    In the agenda for election of directors, directors may be elected as a whole or individually. 

3. ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที�ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพิ�มเตมิได้ในใบประจําตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ข.)      
    ตามแนบ 
    If there is any other agenda to be considered in the meeting other than to those specified above, the attached Supplement to Proxy Form B. shall 
be used. 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
Supplemental Proxy Form (Form B.) 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จาํกัด (มหาชน) 

The proxy is granted by a shareholder of CK Power Public Company Limited 

ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี  2557 ในวันที�  22 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั Jน 4 เลขที�  587 อาคารวิริยะถาวร                 
ถนนสทุธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือพงึจะเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย 
For the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2014 shall be held on April 22, 2014 at 10.00 hours at Supunnika Room       on 
the 4th Floor No.587 Viriyathavorn Building, Sutthisarnvinijchai Road, Dindaeng Sudistrict, Dindaeng District, Bangkok or such other date, 
time and place as the meeting may adjourned. 

       
 

วาระที�........... เรื�อง............................................................................................................................................................................................. 
Item ………. Re : …………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 

  □ (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
    (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  □ (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี J 
    (a)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
      □  เห็นด้วย/Favor   □  ไมเ่ห็นด้วย/Against  □งดออกเสียง/Abstain 

วาระที�........... เรื�อง............................................................................................................................................................................................. 
Item ………. Re : ……………………………………………………………………………………..………………………………………………… 

  □ (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
    (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  □ (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี J 
    (a)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
      □  เห็นด้วย/Favor   □  ไมเ่ห็นด้วย/Against  □งดออกเสียง/Abstain 

วาระที�........... เรื�อง เลือกตั Jงกรรมการ (ตอ่) …………………………………………………………………………………........……………..…… 
Item ………. Re : To consider electing directors (continued) …………………………………………………………........…………………. 

  ชื�อกรรมการ …………………………………………………………………………………………………………………………… 
  Name of director 
  □  เห็นด้วย/Favor   □  ไมเ่ห็นด้วย/Against  □งดออกเสียง/Abstain 

  ชื�อกรรมการ …………………………………………………………………………………………………………………………… 
  Name of director 
  □  เห็นด้วย/Favor   □  ไมเ่ห็นด้วย/Against  □งดออกเสียง/Abstain 

  ชื�อกรรมการ …………………………………………………………………………………………………………….……………… 
  Name of director 
  □  เห็นด้วย/Favor   □  ไมเ่ห็นด้วย/Against  □งดออกเสียง/Abstain 

  ชื�อกรรมการ ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
  Name of director 
  □  เห็นด้วย/Favor   □  ไมเ่ห็นด้วย/Against  □งดออกเสียง/Abstain 
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สิ�งที�ส่งมาด้วย 9 

เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที�มสิีทธิเข้าร่วมประชุม 

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื�อง ขอ้พึงปฏิบติัสาํหรับการจดัประชุมของบริษทั
จดทะเบียน ลงวนัที� 19 กุมภาพนัธ์ 2557 โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อให้บริษทัจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบติัที�ดี 
บริษทัจึงเห็นควรกาํหนดใหมี้การตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้น
ที�มีสิทธิเขา้ร่วมประชุม ทัBงนีB  บริษทัขอสงวนสิทธิที�จะผอ่นผนัการยื�นแสดงเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็น
ผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมแต่ละรายตามที�บริษทัพิจารณาเห็นถึงความเหมาะสม 

ประเภท ผู้ถือหุ้นสัญชาตไิทย ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 

1. บุคคลธรรมดา 
- มาประชุมดว้ย
ตนเอง 

- มอบฉนัทะ 

- บตัรประจาํตวัประชาชน 
- บตัรประจาํตวัประชาชน  
ผูรั้บมอบฉนัทะ 

- สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนผูม้อบ
ฉนัทะพร้อมรับรองเอกสารถูกตอ้ง 

- หนงัสือมอบฉนัทะ  
(ติดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

- หนงัสือเดินทาง 
- บตัรประจาํตวัประชาชน หรือหนงัสือ
เดินทางของผูรั้บมอบฉนัทะ  
(แลว้แต่กรณี) 

- สาํเนาหนงัสือเดินทางของผูม้อบฉนัทะ
พร้อมการรับรองเอกสารถูกตอ้ง 

- หนงัสือมอบฉนัทะ  
(ติดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

2. นิติบุคคล - บตัรประจาํตวัประชาชน ผูรั้บมอบฉนัทะ 
- สาํเนาหนงัสือรับรองบริษทั ออกใหไ้ม่
เกิน 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้       
กระทรวงพาณิชย ์ 

- สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของ
กรรมการผูมี้อาํนาจพร้อมรับรองเอกสาร
ถูกตอ้ง 

- หนงัสือมอบฉนัทะ  
(ติดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

- บตัรประจาํตวัประชาชน หรือหนงัสือ
เดินทางของผูรั้บมอบฉนัทะ  
(แลว้แต่กรณี) 

- สาํเนาหนงัสือรับรองบริษทั  
- สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนหรือ
หนงัสือเดินทางของกรรมการผูมี้อาํนาจ
ลงนาม พร้อมรับรองเอกสารถูกตอ้ง 
(แลว้แต่กรณี) 

- หนงัสือมอบฉนัทะ 
(ติดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแบบที�กรมพฒันาธุรกิจการคา้กาํหนด และโปรดนาํหนงัสือมอบ
ฉนัทะแบบ ข. มาในวนัประชุมผูถื้อหุน้ดว้ย  

ผูถื้อหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะหลายคนเพื�อแบ่งแยกการลงคะแนน
เสียงได ้และผูถื้อหุ้นจะตอ้งมอบฉนัทะเทา่กบัจาํนวนหุน้ที�ตนถืออยู ่โดยไมส่ามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางส่วน
นอ้ยกวา่จาํนวนที�ตนถืออยูไ่ด ้เวน้แต่กรณีคสัโตเดียนที�มีการมอบฉนัทะ ซึ�งจะใชใ้บมอบฉนัทะแบบ ค. 
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สิ�งที�ส่งมาด้วย 10 

ขั5นตอนการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2556 และวธีิการลงคะแนนเสียง 

  

ขั5นตอนการลงทะเบียน 

ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื�นเอกสารหรือหลกัฐานเพื�อการตรวจสอบ ณ สถานที�ประชุม                       
ในวนัองัคารที� 22 เมษายน 2557 และบริษทัใชร้ะบบบาร์โคด้ในการลงทะเบียน ดงันัBน เพื�อความสะดวกรวดเร็ว     ใน
การลงทะเบียนผูถื้อห้น และ/หรือ ผูรั้บมอบฉนัทะ โปรดนําแบบฟอร์มการลงทะเบียนที�มีบาร์โค้ดซึ�งบริษัทได้จัดส่ง
มาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมมาแสดงต่อเจ้าหน้าที�ลงทะเบียนในวนัประชุมด้วย 

1. กรณมีาด้วยตนเอง 

1.1 ติดต่อจุดลงทะเบียน และยื�นแบบฟอร์มลงทะเบียนที�มีบาร์โคด้ พร้อมแสดงเอกสารหลกัฐานที�ใชใ้น การ
แสดงสิทธิเขา้ร่วมประชุม 

1.2 รับบตัรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ 

2. กรณรัีบมอบฉันทะ 

2.1 วธีิการมอบฉนัทะ 

บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. ให้แก่ผูถื้อหุน้ เพื�อใหผู้ถื้อหุน้ที�ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได้
ดว้ยตนเองสามารถพิจารณาไดว้า่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื�น หรือจะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของ
บริษทั ซึ� งท่านสามารถมอบฉนัทะให้ นายเตชะพิทย ์แสงสิงแกว้ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ�งไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระที�เสนอในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นครัB งนีB  หรือ บุคคลอื�นเขา้ร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน  โดยมีรายละเอียดของกรรมการอิสระตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 7.   ผู ้
ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉันทะหลายคน เพื�อแยกการลงคะแนนได ้นอกจากนีB
ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผูถื้อหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง
เพียงอยา่งใดอยา่งหนึ� งเท่านัBน ซึ� งหนังสือมอบฉันทะแต่ละแบบ ผูถื้อหุ้นสามารถพิมพ์ไดจ้ากเวบ็ไซต์
ของบริษทั www.ckpower.co.th ผูถื้อหุน้สามารถเลือกใชต้ามแต่กรณี ดงันีB  

- หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก.  แบบทั�วไปที�ง่าย ไมซ่บัซอ้น (ใชไ้ดก้บัผูถื้อหุน้ทุกกรณี) 
- หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. เป็นแบบที�กําหนดรายการต่าง ๆ ที�จะมอบฉันทะที�ละเอียดและ

ชัดเจน โดยบริษัทได้จัดส่งมาย ังผู ้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมด้วยแล้ว 
(รายละเอียดตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 8.) 

- หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. เป็นแบบที�ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัBง
ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ 

อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดจ้ดัทาํหนงัสือมอบฉนัทะทัBงแบบ ก. ข. และ ค. ตามแบบที�กรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชยไ์ดก้าํหนดไว ้
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2.2 ติดต่ดจุดตรวจเอกสาร และยื�นเอกสารดงันีB  

- แบบฟอร์มการลงทะเบียนที�มีบาร์โคด้ พร้อมหนงัสือมอบฉันทะขา้งตน้แบบใดแบบหนึ�งเพียงแบบ
เดียวเท่านัBน ซึ� งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือชื�อผูรั้บมอบฉันทะ โดยบริษทัจะ
รับผดิชอบคา่อากรแสตมป์ 

- เอกสารหลกัฐานที�ใชใ้นการแสดงสิทธิเขา้ร่วมประชุม ตามแต่กรณี 

2.3 ติดต่อจุดลงทะเบียน ยื�นเอกสารตามขอ้ 2.2 ขา้งตน้ ที�ผา่นการตรวจแลว้ 

2.4 รับบตัรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ 
 

ขั5นตอนการออกเสียงลงคะแนนเสียง และกติการการนับคะแนนเสียง 

1. ประธานที�ประชุมขอใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ 

2. ในการออกเสียงลงคะแนน หุน้หนึ�งหุน้มีเสียงหนึ�งเสียง 

3. ก่อนการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ สํานักกรรมการผูจ้ดัการจะปิดรับลงทะเบียนเป็นการชั�วคราวโดยจะ
เปิดรับลงทะเบียนอีกเมื�อการนบัคะแนนแต่ละวาระเสร็จสิBน สําหรับผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะที�เขา้ร่วม
ประชุมภายหลงัที�มีการเปิดประชุมแลว้คะแนนเสียงของท่านจะถูกนาํมารวมเฉพาะในวาระที�ท่านไดเ้ขา้ร่วม
ประชุมเทา่นัBน ซึ� งจะทาํใหจ้าํนวนผูถื้อหุ้นในแต่ละวาระอาจไมเ่ท่ากนัได ้

4. กรณีที�ผูถื้อหุน้ที�มอบฉนัทะไดร้ะบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไวอ้ยา่งชดัเจนแลว้วา่เห็นดว้ย     ไม่
เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง สํานกักรรมการผูจ้ดัการไดท้าํการรวบรวมคะแนนเพื�อประมวลผลล่วงหนา้ไวใ้น
คอมพิวเตอร์แลว้ โดยมีที�ปรึกษากฎหมายจาก บริษทั เดอะลีจิสท์ จาํกดั ทาํหน้าที�สอบทานความถูกตอ้งใน
การนบัคะแนนเสียงตามหนงัสือมอบฉนัทะไวแ้ลว้  

5. สําห รับผู ้ถื อหุ้น ที� ม าประชุมด้วยตนเอง และต้องการลงคะแนน ไม่ เห็นด้วย  ห รืองดออกเสี ยง                  
ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที�สํานักกรรมการผูจ้ ัดการเตรียมให้ โดยขอให้ยกมือเพื�อแสดงตัว     
เพื�อให้เจ้าหน้าที� เก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนที�ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ดังนัB น จาํนวนเสียงที� เหลือ           
จะถือวา่เห็นดว้ยทัBงหมด 

6. การนับคะแนนในวาระที�  1 ถึงวาระที�  9 ต้องผ่านมติที�ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น             
ซึ� งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ยกเวน้ 

วาระที� 2 เป็นการรายงานผลการดาํเนินงานในรอบปี 2555 ซึ� งเป็นเรื�องเพื�อทราบ จึงไม่มีการลงมติ 

วาระที� 6 เป็นการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ มติตอ้งผ่านด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จาํนวนเสียงทัBงหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุม 
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7. สําหรับวาระแต่งตัBงกรรมการซึ� งผูถื้อหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลนัBน บริษทัจะ
เกบ็บตัรลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ที�มาประชุมดว้ยตนเองทุกราย เพื�อความโปร่งใสในการนบัคะแนน และ
สามารถตรวจสอบไดภ้ายหลงั สําหรับผูถื้อหุ้นที�มอบฉนัทะบริษทัจะตรวจสอบการลงคะแนนตามที�ปรากฏ
ในหนงัสือมอบฉนัทะ 

8. เมื�อพิจารณาครบทุกวาระแลว้ ในวาระที� 10 เป็นการตอบขอ้ซกัถามและรับฟังขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุน้ หาก
ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะท่านใดประสงคจ์ะซกัถาม หรือตอ้งการให้คณะกรรมการหรือฝ่ายจดัการชีB แจง
เพิ�ม เติมในประเด็นใดขอให้ ท่ านแจ้งชื� อ  ห รือกรณี รับมอบฉันทะให้แจ้งชื� อผู ้รับมอบฉันทะด้วย                 
ทัBงนีB  เพื�อบนัทึกในรายงานการประชุมใหถู้กตอ้งครบถว้น 

โดยขอให้ผูถื้อหุ้นซกัถามและอภิปรายใหก้ระชบั เพื�อประสิทธิภาพในการดาํเนินการประชุม และไม่กระทบ
ผูถื้อหุน้โดยส่วนรวม 
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*กรุณาส่งบตัรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจา้หนา้ที�บริษทัเมื�อเสร็จสิBนการประชุม 
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สิ�งที�ส่งมาด้วย 11 

ข้อบังคบัของบริษทัในส่วนที�เกี�ยวข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

 

1. การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 34.  ตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายในสี�  (4) เดือนนบัแต่วนัสิBนสุด 
ของรอบปีบญัชีของบริษทั ณ ทอ้งที�อนัเป็นที�ตัBงของสํานกังานใหญ่ จงัหวดัใกลเ้คียง หรือสถานที�
อื�นใดตามที�ประธานกรรมการจะเห็นสมควร 

ขอ้ 36. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตอ้งเป็นผูถื้อหุ้นที�
มีชื�ออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัที�คณะกรรมการกาํหนด และจาํนวนหุ้นที�ผูถื้อหุ้นแต่ละรายจะมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามที�ปรากฏในทะเบียนผูถื้อหุ้นในวนัเดียวกนั ทัBงนีB  สิทธิของ
บุคคลดงักล่าวยอ่มไม่ถูกกระทบกระเทือน แมว้า่ทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัประชุมผูถื้อหุ้นจะมีขอ้มูล
เปลี�ยนแปลงแลว้   

ขอ้ 37.  ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ไม่วา่เป็นการประชุมสามญั หรือการประชุมวิสามญั ให้คณะกรรมการ
จดัทาํหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานที� วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื�องที�จะเสนอต่อที�
ประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุวา่เป็นเรื�องที�จะเสนอเพื�อทราบ เพื�ออนุมติั หรือ
เพื�อพิจารณา รวมทัBงความเห็นของคณะกรรมการในเรื�องดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนาย
ทะเบียนทราบไม่น้อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม และให้โฆษณาคาํบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสาม (3) วนั และไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนัก่อนวนัประชุมดว้ย 

ขอ้ 40.   ในการประชุมผูถื้อหุ้นทุกครัB ง ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่
นอ้ยกวา่ยี�สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกวา่กึ�งหนึ� ง (1/2) ของจาํนวนผูถื้อหุ้นทัBงหมด และตอ้งมีหุ้น
นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หนึ�งในสาม (1/3) ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทัBงหมด จึงจะครบเป็น
องคป์ระชุม 

ในกรณีที�ปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุ้นครัB งใด เมื�อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหนึ�ง (1) ชั�วโมง จาํนวนผู ้
ถือหุ้นซึ� งมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามที�กาํหนดไว ้หากการประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนดั
เพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ การประชุมนัBนเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนัBนมิใช่เป็นการเรียก
ประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ และใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่นอ้ย
กวา่เจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัB งหลงันีB ไมบ่งัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 41.   ในการประชุมผูถื้อหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที�ประชุม ถา้ประธานกรรมการไม่อยูใ่นที�
ประชุมหรือไม่สามารถปฎิบติัหน้าที�ได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็น
ประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยูใ่นที�ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าที�ได ้
ใหผู้ถื้อหุน้ซึ� งมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหนึ�งเป็นประธานในที�ประชุม 



47 
 

 

2. การมอบฉันทะเพื�อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 38.   ผูถื้อหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื�นซึ� งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได ้
หนงัสือมอบฉนัทะตอ้งลงวนัที�และลายมือชื�อของผูถื้อหุ้นที�มอบฉนัทะ และจะตอ้งเป็นไปตามแบบ
ที�นายทะเบียนกาํหนด โดยมีรายละเอียดอยา่งนอ้ยดงัต่อไปนีB  

(ก) จาํนวนหุน้ที�ผูม้อบฉนัทะถืออยู ่
(ข) ชื�อผูรั้บมอบฉนัทะ 
(ค) ครัB งที�ของการประชุมที�มอบฉนัทะให้เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

หนังสือมอบฉันทะนีB จะตอ้งมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผูที้�ประธานกรรมการกาํหนด ณ ที�
ประชุมก่อนผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

ขอ้ 39.  กรณีที�มีการมอบฉนัทะ บุคคลทัBงที�เป็นผูถื้อหุน้และไมไ่ดเ้ป็นผูถื้อหุน้ ที�ไดรั้บมอบฉนัทะยอ่มมี
สิทธิออกเสียงตามจาํนวนที�ไดรั้บมอบฉนัทะ นอกเหนือจากการออกเสียงส่วนตวัในกรณีที�ตนเป็นผู ้
ถือหุน้ 

ขอ้ 44.   เวน้แต่จะกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอื�นในขอ้บงัคบันีB  การออกเสียงลงคะแนนในที�ประชุมผูถื้อหุน้ ไม่วา่จะ
เป็นการออกเสียงโดยวธีิชูมือ หรือโดยการลงคะแนนลบันัBน ให้หุน้หนึ� ง (1) หุน้มีเสียงหนึ�ง (1) เสียง 
ผูถื้อหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื�องใด ผูถื้อหุ้นรายนัBนไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
เรื�องนัBน นอกจากการออกเสียงเลือกตัBงกรรมการ และมติของที�ประชุมผูถื้อหุ้นนัBนให้ประกอบดว้ย
คะแนนเสียงดงัต่อไปนีB   

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มี 
คะแนนเสียงเทา่กนั ใหป้ระธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึBนอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชีBขาด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนีB  ใหถื้อคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สามในสี� (3/4) ของจาํนวนเสียงทัBงหมดของผู ้
ถือหุน้ซึ� งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทัBงหมดหรือบางส่วนที�สาํคญัใหแ้ก่บุคคลอื�น 
(ข) การซืBอหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนจาํกดัหรือบริษทัจาํกดัมาเป็นของบริษทั 
(ค) การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเกี�ยวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทัBงหมดหรือบางส่วนที�

สําคญั การมอบหมายให้บุคคลอื�นเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคล
อื�นโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบง่กาํไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบัของบริษทั 
(จ) การเพิ�มหรือลดทุนของบริษทั หรือการออกหุน้กูเ้พื�อเสนอขายต่อประชาชนทั�วไป 

การควบหรือเลิกบริษทั 
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3. คุณสมบัติของกรรมการ วธีิการเลอืกตั5งกรรมการ และกรรมการออกจากตําแหน่งตามวาระ 

ขอ้ 16.  ให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตัBงคณะกรรมการให้เป็นผูรั้บผิดชอบจดัการกิจการทัBงปวงของบริษทั และ
มีอาํนาจหนา้ที�ดาํเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั มติของที�
ประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้น อีกทัBงมีอาํนาจกระทาํการใด ๆ ตามที�ระบุไวใ้นหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที�
เกี�ยวขอ้งกบัการดงักล่าวนัBน ทัBงนีBกรรมการจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัหรือไมก็่ได ้

ขอ้ 17. กรรมการไม่น้อยกวา่กึ�งหนึ� ง (1/2) ของจาํนวนกรรมการทัBงหมดนัBนตอ้งมีถิ�นที�อยูใ่นราชอาณาจกัร 
และกรรมการทัBงหมดของบริษทัจะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามที�กฎหมาย
กาํหนด  

 ขอ้ 18.  ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ�งเป็นประธานกรรมการ 

ให้คณะกรรมการพิจารณาเลือก และแต่งตัBงกรรมการอีกคนหนึ�งเป็นรองประธานกรรมการกไ็ด ้

รองประธานกรรมการมีหนา้ที�ตามขอ้บงัคบัในกิจการซึ� งประธานกรรมการมอบหมาย และใหป้ฏิบติั
หน้าที�แทนประธานกรรมการ ในกรณีที�ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบติัหน้าที�ได้เป็นการ
ชั�วคราว หรือเมื�อตาํแหน่งประธานกรรมการวา่งลง ทัBงนีB  ไมร่วมถึงการเรียกประชุมคณะกรรมการ 

ขอ้ 19.  ให้ที�ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตัBงกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปนีB  

(1)  ผูถื้อหุน้คนหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ�งหุน้ต่อเสียงหนึ�ง 

(2) ผูถื้อหุ้นจะใช้สิทธิเลือกเพียงบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่ทัBงนีB ตอ้งไม่เกิน
จาํนวนกรรมการที�จะพึงเลือกตัBงในครัB งนัBน 

(3) ในกรณีที�ผูถื้อหุน้ใชสิ้ทธิเลือกบุคคลมากกวา่หนึ�งคนเป็นกรรมการ ผูถื้อหุน้มีสิทธิลงคะแนน
เสียงให้แก่บุคคลแต่ละท่านนัBนได้เท่ากบัจาํนวนคะแนนเสียงที�ตนมีอยู่ ทัB งนีB  โดยจะแบ่ง
คะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้

(4) บุคคลซึ� งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดับลงมาเป็นผูไ้ด้รับเลือกตัB งเป็นกรรมการเท่า
จาํนวนกรรมการที�จะพึงเลือกตัBงในครัB งนัBน ในกรณีบุคคลซึ�งไดรั้บการเลือกตัBงในลาํดบัถดัลง
มามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการที�จะพึงเลือกตัB งในครัB งนัBน ให้ประธานในที�
ประชุมเป็นผูอ้อกเสียงชีBขาดเพื�อใหไ้ดจ้าํนวนกรรมการที�จะพงึเลือกตัBงในครัB งนัBน 

ขอ้ 20.   ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครัB ง ให้กรรมการจาํนวนหนึ� งในสาม (1/3) ออกจากตาํแหน่ง ถ้า
จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกลที้�สุดกบัส่วน
หนึ�งในสาม (1/3) 
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กรรมการที�จะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันัBน ให้ใชว้ธีิจบั
สลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที�อยูใ่นตาํแหน่งนานที�สุดนัBนเป็นผูอ้อก
จากตาํแหน่ง กรรมการที�ออกตามวาระนัBนอาจไดรั้บเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ก็ได ้

4. การจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ 

ขอ้ 33.  ห้ามมิให้บริษทัจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอื�นใดให้แก่กรรมการ เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ 
ทัBงนีB  กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทน เบีBยประชุม เบีBยเลีB ยง และสวสัดิการต่างๆจากบริษทัในรูป
ของเงินบาํเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื�นทาํนองเดียวกนั ตามระเบียบ
ขอ้บงัคบัของบริษทัหรือตามที�ที�ประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณากาํหนดโดยอาศยัมติซึ� งประกอบดว้ย
คะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสามของจาํนวนเสียงทัBงหมดของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุม โดยอาจ
กาํหนดเป็นจาํนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะกาํหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไปหรือจะใหมี้ผล
ตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลี�ยนแปลงก็ได ้และนอกจากนัBนให้ไดรั้บเบีB ยเลีB ยงและสวสัดิการต่าง ๆ 
ตามระเบียบของบริษทั ทัBงนีB  ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทัซึ� งไดรั้บ
เลือกตัBงเป็นกรรมการในอนัที�จะไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที�เป็นพนักงานหรือ
ลูกจา้งของบริษทัอีกทางหนึ�ง 

5. การจ่ายเงินปันผล 

ขอ้ 54.  ห้ามมิให้บริษทัจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื�นนอกจากเงินกาํไรซึ� งรวมถึงกาํไรสะสม ในกรณีที�
บริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผล  

 เงินปันผลให้แบ่งจ่ายตามจาํนวนหุน้ หุ้นละเท่า ๆ กนั และการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากที�
ประชุมผูถื้อหุน้ 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นครัB งคราวเมื�อเห็นวา่บริษทัมีกาํไร
สมควรพอที�จะทาํเช่นนัBน และเมื�อไดจ่้ายเงินปันผลแลว้ ใหร้ายงานใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการ
ประชุมคราวต่อไป 

 ในกรณีที�บริษทัยงัจาํหน่ายหุ้นไมค่รบตามจาํนวนที�จดทะเบียนไว ้หรือบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ�มทุน
แล้ว บริษทัจะจ่ายเงินปันผลทัBงหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามญัใหม่ให้แก่ผูถื้อหุ้น โดย
ไดรั้บความเห็นชอบจากที�ประชุมผูถื้อหุน้กไ็ด ้

 การจ่ายเงินปันผล ให้กระทาํภายในหนึ�ง (1) เดือนนบัแต่วนัที�ที�ประชุมผูถื้อหุ้น หรือคณะกรรมการ
ลงมติแลว้แต่กรณี ทัBงนีB  ให้แจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุ้น และให้โฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายเงิน
ปันผลนัBนในหนงัสือพิมพเ์ป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนัดว้ย ถา้หากจ่ายเงินปันผลภายใน
ช่วงเวลาที�กฎหมายกาํหนด หา้มมิใหเ้รียกร้องดอกเบีBยต่อบริษทั 
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ขอ้ 55.  บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ�งไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหา้ของกาํไรสุทธิ 
ประจาํปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสํารองนีB จะมีจาํนวนไม่น้อยกวา่ร้อย
ละสิบของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนสํารองดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการอาจเสนอให ้         
ที�ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติให้จดัสรรเงินสาํรองอื�น ๆ ตามที�เห็นสมควรเพื�อการดาํเนินกิจการของบริษทั
ก็ได ้

 

6. เรื�องอื�น ๆ 

 ขอ้ 46.  ในกรณีที�บริษทั หรือบริษทัยอ่ยตามคาํนิยามของกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยต์ก
ลงเขา้ทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนัหรือมีการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ� งสินทรัพยที์�สําคญัของบริษทัตาม
หลักเกณฑ์ที�กาํหนดไวใ้นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้บริษทัปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการที�กาํหนดไวใ้นเรื�องนัBน ๆ ดว้ย 
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สิ�งที�ส่งมาด้วย 12 

แผนที�สถานที�ประชุม 
ห้องสุพรรณกิาร์ ชั5น 4 เลขที� 587 อาคารวริิยะถาวร ถนนสุทธิสารวนิิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ขอ้แนะนาํการเดินทาง 

• โดยรถไฟฟ้าใตดิ้น MRT : ณ สถานีสุทธิสาร (ใชท้างออกหมายเลข 1 สถานีตาํรวจสุทธิสาร) 

• โดยรถประจาํทาง 
- เส้นทางถนนรัชดาภิเษก รถประจาํทางสาย 185   517   514   206 
- เส้นทางถนนวภิาวดีรังสิต  รถประจาํทางสาย 129   138   107  24 

• โดยรถยนต ์ 

- เส้นทางถนนวภิาวดีรังสิต  

o จากทางลงทางด่วนดินแดงใหเ้ลีBยวขวาเมื�อถึงแยกสุทธิสารเขา้สู่ถนนสุทธิสารวนิิจฉยั       
ประมาณ 300 เมตร จากแยกสุทธิสาร อาคารวริิยะถาวรอยูด่า้นซา้ยมือ 

o จากทางหา้แยกลาดพร้าวใหเ้ลีBยวซา้ยเมื�อถึงแยกสุทธิสารเขา้สู่ถนนสุทธิสารวินิจฉยั         
ประมาณ 300 เมตร จากแยกสุทธิสาร อาคารวริิยะถาวรอยูด่า้นซา้ยมือ 
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- เส้นทางถนนรัชดาภิเษก  

o จากแยกรัชดา-พระราม 9 ใหเ้ลีBยวซา้ยเขา้แยกสุทธิสาร ตรงไปประมาณ 800 เมตร                
อาคารวริิยะถาวรอยูด่า้นขวามือ 

o จากแยกรัชดา-ลาดพร้าว ใหก้ลบัรถแยกหว้ยขวาง และเลีBยวซา้ยเขา้แยกสุทธิสาร ตรงไปประมาณ 
800 เมตร อาคารวริิยะถาวรอยูด่า้นขวามือ 


