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ที ่ CKP-15-0000-OMD-L-030 

       25 มีนาคม 2558 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2558 

เรียน ท่านผูถ้ือหุน้ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย : 1. ส าเนารายงานการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ของบริษทั คร้ังท่ี 1/2557 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที่ 28 ตุลาคม 2557 
 2. รายงานประจ าปี 2557 และงบการเงินประจ าปี 2557 (แผ่นซีดี) 

3. รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2557 และการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย 
4. รายละเอียดการสรรหาและข้อมูลของบุคคลที่ได้รับเสนอช่ือให้ด  ารงต าแหน่งกรรมการแทน

กรรมการที่พน้ต าแหน่งตามวาระ และบุคคลที่ไดรั้บการเสนอช่ือเขา้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
5. รายละเอียดการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
6.  รายนามผูส้อบบญัชี และรายละเอียดค่าสอบบญัชี 
7. สารสนเทศของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) เร่ือง  การไดม้าซ่ึงสินทรัพย  ์ และรายการ           

ท่ีเกี่ยวโยงกนัเกี่ยวกบัการซ้ือหุน้ บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั จาก บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 
8. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53-4) 
9. สรุปรายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั 
10. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เกี่ยวกบัรายการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นและรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

ของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน)  
11. รายละเอียดกรรมการอิสระผูรั้บมอบฉันทะ 
12. แบบฟอร์มการลงทะเบียน และหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข.  
13. เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้ือหุน้หรือผูแ้ทนของผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุม 
14. ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2558 
15. ขอ้บงัคบัในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประชุมผูถ้ือหุน้ และคะแนนเสียงส าหรับวาระการประชุม 
16. แผนที่สถานที่จดัประชุม 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED 
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ดว้ยคณะกรรมการของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) ไดมี้มติให้เรียกประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2558          
ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 9.30 น. ณ ห้องสุพรรณิการ์ ช้ัน 4 เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 16.) และจากการที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นใชสิ้ทธิ            
ในการเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้านั้น ไม่มีผูถ้ือหุ้นรายใดเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุ          
เป็นระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริษทัจึงก  าหนดระเบียบวาระ ซ่ึงบริษทัไดเ้ผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ 
www.ckpower.co.th ตั้งแต่วนัท่ี 25 มีนาคม 2558 แลว้ดงัน้ี 

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท คร้ังที่ 1/2557 ซ่ึงประชุม     
เม่ือวันที่ 28 ตุลาคม 2557 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล การประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้นของบริษัท คร้ังท่ี 1/2557 จัดข้ึนในวันที่   28 ตุลาคม 2557      
บริษทัไดจ้ัดท ารายงานการประชุมแลว้เสร็จ และจัดส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าว
ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ี รวมทั้งไดเ้ผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั
ที่ www.ckpower.co.th แลว้ (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1.)  

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า การบนัทึกรายงานการประชุมมีความถูกตอ้ง ครบถว้น 
และมีความชดัเจน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2558 พิจารณารับรอง
รายงานการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ คร้ังท่ี 1/2557 ดงักล่าว  

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล   รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ปรากฏในรายงานประจ าปี 2557            
ซ่ึงบริษทัไดจ้ัดส่งให้แก่ผูถ้ือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมคร้ังน้ี และไดเ้ผยแพร่ผ่านทาง
เวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี www.ckpower.co.th แลว้ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2557    
ใหท้ี่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2558 รับทราบ โดยไม่ตอ้งมีการลงมติ (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2.) 

การลงมติ วาระน้ีเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ตอ้งลงมติ 

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปี ส้ินสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2557 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล งบแสดงฐานะทางการเ งินและงบก า ไรขาดทุน เบ็ด เส ร็จ ประจ า ปี  ส้ิน สุดวัน ท่ี                       
31 ธันวาคม 2557 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจ า ปี 2557 ซ่ึ งได้ผ่านการพิจารณา             
ของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี
จากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั แลว้ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ า ปี  2558            
อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปี ส้ินสุดวันท่ี              
31 ธนัวาคม 2557 ซ่ึงไดผ้่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริษทั รวมทั้งตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีแลว้ (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2.) 

http://www.ckpower.co.th/
http://www.ckpower.co.th/
http://www.ckpower.co.th/
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การลงมติ วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2557 และการจัดสรรเงินก าไรไว้เป็นทุนส ารอง
ตามกฎหมาย 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล จากงบการเงินเฉพาะกิจการประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ตามที่แสดงไวใ้นรายงาน
ประจ าปี 2557 บริษทัมีผลการด าเนินงานเป็นก าไร และไม่มีขาดทุนสะสม ซ่ึงตามมาตรา 115 
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ประกอบข้อบังคับบริษัทข้อที่ 54           
ซ่ึงหา้มมิใหบ้ริษทัจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรซ่ึงรวมถึงก  าไรสะสม 
ในกรณีที่บริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่หา้มมิให้จ่ายเงินปันผล โดยเงินปันผลให้แบ่งจ่าย
ตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั และการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดรั้บอนุมติัจากที่ประชุมผูถ้ือหุน้  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาผลการด าเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัประกอบ
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัแลว้ เห็นว่าปี 2557 บริษทัมีก  าไรเพียงพอจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผูถ้ือหุ้น จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2558 พิจารณาอนุมติัการ
จดัสรรก าไรประจ าปี 2557 โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน
ปันผลจ่ายทั้งส้ิน 110,000,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.34 ของก าไรสุทธิตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการ และจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวน 10,280,115.10 บาท 
โดยจะจ่ายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิไดรั้บเงินปันผลตามที่ปรากฏช่ือ ณ วนัก  าหนดสิทธิผูถ้ือหุ้น 
(Record Date) ในวนัที่ 13 มีนาคม 2558 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 27 เมษายน 2558 
(ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3.) 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 5  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระ และแต่งต้ังกรรมการเข้าใหม่ 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 20 ก  าหนดใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ในการประชุม
สามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี โดยใหก้รรมการคนที่อยูใ่นต าแหน่งนานที่สุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง
ตามวาระ ซ่ึงอาจถูกเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้โดยในการประชุมสามญัผู ้ถือหุ้น
ประจ าปี 2558 น้ี กรรมการท่ีพน้ต าแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ ดร.ทนง พิทยะ นายสุพงศ ์
ชยตุสาหกิจ  ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล และนายอลัวิน จี 

 และจากการท่ีบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพื่อให้แต่งตั้ งเป็น
กรรมการเป็นการล่วงหน้านั้ น ไม่มีผู ้ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณา และ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดมี้มติเห็นควร เสนอให้ กรรมการที่ออก    
ตามวาระทั้ง 4 กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง 

 เ น่ืองจาก นายสมโพธิ ศ รี ภู มิ  ได้ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริษัทตั้ งแต่วัน ท่ี                    
15 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา มีผลท าให้จ  านวนกรรมการบริษัทคงเหลือ 11 ต  าแหน่ง 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและมีมติเสนอให้แต่งตั้ ง               
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นายชยัวฒัน์ อุทยัวรรณ์ เขา้ด  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทั ซ่ึงจะมีผลท าให้กรรมการ
บริษทัมีทั้งส้ิน 12 ต  าแหน่ง 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซ่ึงไม่รวมกรรมการที่ไดรั้บการเสนอช่ือพิจารณาแลว้ เห็นชอบกบัขอ้เสนอ
ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนใหเ้สนอที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 
2558 แต่งตั้ ง ดร.ทนง พิทยะ  นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ  ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล และ               
นายอัลวิน จี กรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระกลับเข้าด  ารงต าแหน่งกรรมการต่อไป             
อีกวาระหน่ึง และแต่งตั้ง นายชัยวัฒน์ อุทยัวรรณ์ เข้าด  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท      
(ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4.) 

การลงมติ วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของ        
ผูถ้ือหุน้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 6  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล ในปีที่ผ่านมาที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2557 ไดอ้นุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 
2557 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท 

ส าหรับปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเห็นควรเสนอก าหนด
ค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย ดงัน้ี  

1. รางวลัประจ าปี 2557 ส าหรับคณะกรรมการบริษทั จัดสรรตามระยะเวลาที่ด  ารง
ต าแหน่ง และตามการเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษทั รวมเป็นเงินประมาณ 
2,800,000 บาท 

2. ค่าตอบแทนประจ าส าหรับคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2558 
ซ่ึงจ่ายตามอตัราเดิม ดงัน้ี 
2.1 ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งคณะกรรมการบริษทัจ่ายเป็นอตัรา 300,000 บาท

ต่อคนต่อปี 
2.2 ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งประธานคณะกรรมการบริษทัเป็นอตัรา 300,000 

บาทต่อคนต่อปี หรือประธานคณะกรรมการชุดย่อยเป็นอตัรา 100,000 บาท
ต่อคนต่อปี 

2.3 ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งคณะกรรมการชุดย่อยจ่ายเป็นรายคณะที่เป็น
สมาชิกในอตัรา 40,000 บาทต่อคนต่อปี 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2558 พิจารณาอนุมติัก  าหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท และรางวลัประจ าปี 2557 ในวงเงิน
ไม่เกิน 2,800,000 บาท ซ่ึงมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
เสนอ (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 5.) 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถ้ือหุน้ที่มาประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2558 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล ตามขอ้บังคบัข้อ 53 ก  าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู ้ถือหุ้นประจ าปีแต่งตั้ งผู ้สอบบัญชี และ      
ให้ก  าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู ้สอบบัญชีนั้ น ผู ้สอบบัญชีซ่ึงพน้จากต าแหน่ง      
ไปแลว้นั้นมีสิทธิท่ีจะไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้มารับต าแหน่งไดอ้ีก 

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแต่งตั้ งผู ้สอบบัญชีส าหรับปี 2558 ซ่ึงได้พิจารณา         
ความน่าเช่ือถือ ความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบติังาน
สอบบัญชี การให้บริการในมาตรฐานการบัญชี และการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา 
ตลอดจนความเหมาะสมของค่าตอบแทน เห็นควรเสนอผูส้อบบญัชีรายเดิม คือ บริษทั ส านักงาน 
อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัส าหรับปี 2558 

โดยเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาเสนอที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวศิราภรณ์ 
เอื้ออนนัตก์ุล หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล หรือ นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล แห่ง 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั  คนหน่ึงคนใดเป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2558 โดยมีค่าตอบแทน
ไม่เกิน 900,000 บาท  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2558 อนุมัติแต่งตั้ ง นางสาวศิราภรณ์          
เอื้ออนันต์กุล  หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล หรือ นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล       
แห่ง บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากัด คนหน่ึงคนใดเป็นผู ้สอบบัญชีประจ าปี 2558 โดยมี
ค่าตอบแทนไม่เกิน 900,000 บาท (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6.)  

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเข้าซ้ือหุ้น บริษัทไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากัด จากบริษัท ช.การช่าง จ ากัด 
(มหาชน) และการเข้าลงนามในสัญญาซ้ือขายหุ้น บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากัด 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล สืบเน่ืองมาจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวันที่ 21 มกราคม 2558         
มีมติอนุมติัใหเ้สนอท่ีประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมติัการเขา้ซ้ือหุน้ บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ 
จ ากดั (XPCL) ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็น 805,830,000 หุ้น มีมูลค่ารวม
ประมาณ 4,344 ลา้นบาท จาก บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) (CK) และการเขา้ลงนาม    
ในสัญญาซ้ือขายหุ้น XPCL รวมทั้งการเพิ่มทุนใน XPCL ตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่า
โครงการจะก่อสร้างแลว้เสร็จ เป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 5,512 ล้านบาท และการรับ     
ภาระผูกพนัเดิมที่ CK มีกบัเจา้หน้ีสถาบนัการเงินของ XPCL  

ทั้งน้ี การซ้ือหุ้น XPCL และการเพิ่มทุนใน XPCL ตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าโครงการ   
จะก่อสร้างแล้วเสร็จถือเป็นรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากับ    
ตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เ ร่ือง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็น                    
การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง  การเปิดเผยข้อมูลและ        
การปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547    
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป)       
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โดยมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 37.34 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ        
ของบริษทั ตามงบการเงินรวมส้ินสุด ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2557 (ซ่ึงเป็นขนาดรายการสูงสุด
ตามเกณฑมู์ลค่าสินทรัพยท์ี่มีตวัตนสุทธิ) เขา้ลกัษณะเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศ
รายการไดม้าหรือจ าหน่ายไป  

ดงันั้น บริษทัมีหน้าท่ีตอ้งเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการดังกล่าวต่อตลาดหลกัทรัพย ์   
แห่งประเทศไทย (ตลาดหลกัทรัพยฯ์) และจัดส่งสารสนเทศการท ารายการให้แก่ผูถ้ือหุ้น   
ของบริษทัภายใน 21 วนันับจากวนัท่ีเปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในการน้ี บริษทั  
ได้จัดส่งสารสนเทศการท ารายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ให้แก่ผู ้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือ       
เชิญประชุมผูถ้ือหุน้คร้ังน้ี (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 7.) รวมทั้งจะน าเสนอเร่ืองดงักล่าวเพื่อขออนุมติั
การเขา้ท ารายการต่อท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น ซ่ึงจะจัดให้มีข้ึนเพื่อพิจารณาและอนุมติัการเขา้ท า
รายการท่ีเกี่ยวโยงกนัอนัเน่ืองมาจากการซ้ือหุน้ XPCL ในคราวเดียวกนั 

ภายหลงัจากที่บริษทัเป็นผูถ้ือหุน้ใน XPCL แทน CK แลว้ บริษทัจะตอ้งรับมาซ่ึงภาระผูกพนั
เดิมที่ CK มีกบัเจา้หน้ีสถาบนัการเงินของ XPCL อนัประกอบดว้ย  
(1)  การช าระเงินเพิ่มทุนแทนรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว และ บริษัท พีที จ  ากัดผู ้เดียว      

(บริษทั พีที) ในกรณีที่ผูถ้ือหุ้นรายดงักล่าวไม่สามารถช าระเงินเพิ่มทุนได ้ภายใต้
สัญญา Equity Contribution เป็นจ านวนเงินรวมสูงสุดประมาณ 4,594 ล้านบาท 
(ค  านวณบนสมมติฐานท่ีว่าผูถ้ือหุน้ทั้งสองรายไม่สามารถใส่เงินเพิ่มทุนในส่วน Base 
Equity1 ไดต้ั้ งแต่เดือนมิถุนายน 2558 และไม่สามารถใส่เงินเพิ่มทุนในส่วนของ 
Standby Equity2 ไดใ้นกรณีที่เขา้เง่ือนไขตามที่ระบุในสัญญาเงินกู)้  และ  

(2)  การให้การสนับสนุนทางการเงินในรูปของเงินกู ้ยืมจากผู ้ถือหุ้น ภายใต้สัญญา 
Sponsor Support เป็นจ านวนเงินรวมสูงสุดประมาณ 11,506 ลา้นบาท ในกรณีที่การ
จดัหาเงินไม่เพียงพอต่อการก่อสร้างโครงการใหแ้ลว้เสร็จ (Cost Overrun) ไดเ้กิดข้ึน
ก่อน Unit Operation Period และผู ้ถือหุ้นได้ด  าเนินการเพิ่มทุนในส่วนของ           
Base Equity ครบถว้นตามสัญญา Equity Contribution แลว้ หรือ เม่ือ Cost Overrun
ไดเ้กิดข้ึนหลงั Unit Operation Period  และผูถ้ือหุน้ไดด้  าเนินการเพิ่มทุนในส่วนของ 
Standby Equity ครบถว้นตามสัญญา Equity Contribution แลว้ (แลว้แต่กรณี) ทั้งน้ี 
บริษัทไม่ต้องรับภาระในการให้เงินกู ้ยืมจากผู ้ถือหุ้นเพิ่มเติม หากคู่สัญญาภายใต้
สัญญา Sponsor Support รายอื่นไม่ให้การสนับสนุนทางการเงินในรูปของเงินกูย้ืม
จากผูถ้ือหุน้ในส่วนของตน 

ทั้งน้ี ภาระผูกพนัทั้งสองส่วนคิดเป็นจ านวนเงินรวมสูงสุดประมาณ 16,100 ลา้นบาท 

ในการน้ี การรับภาระผูกพนัเดิมท่ี CK มีกบัเจ้าหน้ีสถาบนัการเงินของ XPCL นั้น ยงัไม่มี
ความแน่นอนว่าบริษัทต้องช าระเงินเพิ่มทุนแทนหรือให้การสนับสนุนทางการเงิน       

                                         
1  Base Equity คือ จ  านวนเงินส่วนทุนรวม 26,861 ลา้นบาท ที่ผูถื้อหุ้นทุกรายตอ้งทยอยเพิ่มทุนตามสดัส่วนการถือหุ้น เพื่อด ารงสัดส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นที่กลุ่ม
เจา้หน้ีสถาบนัการเงินของ XPCL ก  าหนด 

2  Standby Equity คือจ  านวนเงินส่วนทุนส ารองรวม 1,959 ลา้นบาท ที่ผูถื้อหุ้นทุกรายตอ้งเพิ่มทุนตามสดัส่วนการถือหุ้น เพื่อด ารงสดัส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นที่กลุ่ม
เจา้หน้ีสถาบนัการเงินของ XPCL ก  าหนด ในกรณีที่รายได้จากการขายไฟฟ้าในช่วงระยะเวลาติดตั้ง ทดสอบ และเดินเคร่ือง (Unit Operation Period) ที่เกดิขึ้นจริงไม่
เพียงพอกบัที่ประมาณการไว ้
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หรือไม่ เม่ือไร และเป็นจ านวนเท่าไร ดงันั้น บริษทัจึงไม่ไดน้ ารายการดงักล่าวรวมเขา้มา
ค านวณขนาดรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย์ในคร้ังน้ี โดยบริษทัจะพิจารณาน าเร่ืองดงักล่าว          
เขา้ขออนุมติัจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ท่ีประชุมผูถ้ือหุน้ (แลว้แต่กรณีข้ึนอยู่กบั
ขนาดของรายการ) อีกคร้ัง เม่ือมีความแน่นอนว่าบริษทัต้องปฏิบติัหน้าท่ีตามภาระผูกพัน
ดงักล่าว อยา่งไรกต็าม หากน าภาระผูกพนัดงักล่าวไปรวมในการค านวณขนาดรายการไดม้า
ซ่ึงสินทรัพย์จะพบว่าขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ  57.18 ของมูลค่าสินทรัพย ์           
ที่มีตวัตนสุทธิ (Net Tangible Asset : NTA) ของบริษทัตามงบการเงินรวมส้ินสุด ณ วนัท่ี     
30 กันยายน 2557 (ซ่ึงเป็นขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพยท์ี่มีตวัตนสุทธิ)     
และหากรวมกบัรายการได้มาซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมาแลว้พบว่า        
มีขนาดของรายการรวมสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 64.82  

นอกจากน้ี การเขา้ซ้ือหุ้น XPCL ในคร้ังน้ีถือเป็นการเขา้ท ารายการระหว่างบริษทั กบั CK   
ซ่ึงเป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทั และถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัของบริษทั จึงเขา้ข่ายเป็น
การเขา้ท ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษทัจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน ที่  ทจ. 21/2551 เ ร่ือง หลักเกณฑ์ในการเข้าท ารายการที่ เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่           
31 สิงหาคม 2551 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์          
แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการ       
ที่เกี่ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที ่19 พฤศจิกายน 2546 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ประกาศรายการ
ท่ีเกี่ยวโยงกนั) ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาขนาดของรายการดงักล่าวภายใตป้ระกาศรายการท่ีเกี่ยวโยง
กนัแลว้  คิดเป็นขนาดของรายการเท่ากบัร้อยละ 68.13 ของมูลค่าสินทรัพยท์ี่มีตวัตนสุทธิของ
บริษทัตามงบการเงินรวมส้ินสุด ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2557 ทั้งน้ี ขนาดรายการดงักล่าวเกิน
กว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสุทธิของบริษทั จึงถือเป็นรายการเกี่ยวโยงกัน
ขนาดใหญ่ ซ่ึงบริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการดังกล่าวต่อตลาด
หลักทรัพยฯ์ (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 7.) แต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็น       
ต่อความสมเหตุสมผล ประโยชน์ของการท ารายการ ความเป็นธรรมของราคา และเง่ือนไข
ของการท ารายการ เพื่อเสนอต่อผู ้ถือหุ้นของบริษัท  (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 10.) และจัดให้มี          
การประชุมผู ้ถือหุ้นของบริษัทเพื่ออนุมัติการเข้าท ารายการดังกล่าว  โดยต้องได้รับมติ           
ที่ประชุมผูถ้ือหุน้ที่อนุมติัการเขา้ท ารายการดงักล่าวดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า  3 ใน 4 ของ
จ านวนเสียงของผูถ้ือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของ        
ผูถ้ือหุน้ที่มีส่วนไดเ้สีย 

อน่ึง การเข้าท ารายการซ้ือหุ้น XPCL ดังกล่าวไม่ถือเป็นรายการซ้ือหรือรับโอนกิจการ       
ของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษทั ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบญัญติับริษัทมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535  

ในการน้ี บริษัทมีความจ าเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนส าหรับการลงทุนดังกล่าว  และ         
เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนส าหรับการใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนและการลงทุนต่างๆ  ของบริษัท     
ในอนาคต ซ่ึงรวมถึงการปฏิบติัตามหน้าท่ีในการช าระเงินเพิ่มทุนใน XPCL ตามสัดส่วน  
การถือหุ้นจนกว่าโครงการจะก่อสร้างแล้วเสร็จ บริษัทจึงมีความจ าเป็นต้องน าเสนอ           
ให้ที่ประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจ านวน 
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3,740,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 5,500,000,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 
9,240,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 3,740,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท เพื่อ เสนอขายให้แก่ผู ้ถือหุ้น เ ดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น              
(Rights Offering) จ  านวน 1,870,000,000 หุน้ และเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัท่ีเสนอขายให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมท่ีมีการจองซ้ือและ
ช าระราคาค่าจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั จ านวน 1,870,000,000 หุ้น ดงัรายละเอียด      
ที่ปรากฏในวาระที่ 10  

วาระที่ 8 และวาระที่ 10 ถือว่าเป็นวาระที่เก่ียวเน่ืองกัน และเป็นเง่ือนไขซ่ึงกันและกัน ดังน้ัน 
ในการพิจารณาอนุมัติวาระที่ 8 และวาระที่ 10  หากวาระใดวาระหน่ึงไม่ได้รับอนุมัติจาก       

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ถือว่าวาระที่ 8 หรือวาระที่ 10 ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ      
ผู้ถือหุ้ น รวมทั้งวาระที่ เก่ียวเน่ืองกับวาระดังกล่าว (วาระที่  11 วาระที่  12 วาระที่  13)          

เป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาวาระอ่ืนๆ ที่มีความเก่ียวเน่ืองกัน และเป็นเง่ือนไข      
ซ่ึงกันและกันกับวาระที่ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

นอกจากน้ี หากบริษทัไม่ไดรั้บเงินจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัท่ีเสนอขาย
ให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เต็มทั้ งจ านวน 
1,870,000,000 หุ้น  รวมเป็นเงิน 5,610,000,000 บาท บริษัทหรือผู ้ที่ได้รับมอบอ านาจ         
จากท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุน้อาจพิจารณาท่ีจะเลื่อนการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัและการเขา้ซ้ือหุ้น XPCL จาก CK ออกไปตามความจ าเป็น    
และเหมาะสม ในการน้ีหากจ าเป็นตอ้งมีการเลื่อนการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ให้แก่ผู ้ถือหุ้นเ ดิมของบริษัทและการเข้า ซ้ือหุ้น XPCL จาก CK ออกไป บริษัทก็มี           
ความจ าเป็นตอ้งเลื่อนการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ของบริษทัท่ีเสนอขายให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมท่ีมีการจองซ้ือและช าระราคาค่าจองซ้ือหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษทั (ตามวาระที่ 12) ออกไปดว้ยเช่นกนั 

ทั้งน้ี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัยงัไดมี้มติอนุมติัให้เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณา
อนุมติัมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ัดการ และ/หรือ 
บุคคลอื่นใดซ่ึงได้รับการแต่งตั้ งจาก คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ 
กรรมการผูจ้ดัการ มีอ  านาจในการด าเนินการดงัต่อไปน้ี  

1)  ก าหนดรายละเอียด  แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงเ ง่ือนไขและข้อตกลง และ           
ราคาตามความจ า เ ป็นและเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุด ต่อบริษัท                  
ลงนามในเอกสารและหลกัฐานต่างๆ ท่ีจ  าเป็นและเกี่ยวขอ้งกบัการซ้ือหุน้ XPCL จาก 
CK รวมทั้งท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบติัตามหน้าท่ีในการช าระเงินเพิ่มทุนใน XPCL          
ตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าโครงการจะก่อสร้างแล้ว เสร็จ รวมถึง การรับ          
ภาระผูกพนัเดิมที่ CK มีกบัเจา้หน้ีสถาบนัการเงินของ XPCL 

2) ติดต่อ และขออนุญาตการขอผ่อนผนัเอกสารและหลกัฐานต่างๆ ต่อหน่วยงานรัฐบาล 
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง สถาบนัการเงิน และบุคคลหรือองค์กรใดๆ  ที่เกี่ยวขอ้ง      
กบัการเขา้ซ้ือหุน้ XPCL และ  
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3)  กระท าการใดๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการเขา้ซ้ือหุ้น XPCL จาก CK การปฏิบติัตามหน้าที่           
ในการช าระเงินเพิ่มทุนใน XPCL ตามสัดส่วนการถือหุน้จนกว่าโครงการจะก่อสร้าง
แลว้เสร็จ รวมถึงการรับภาระผูกพนัเดิมที่ CK มีกบัเจา้หน้ีสถาบนัการเงินของ XPCL 

ทั้ งน้ี  รายช่ือผู ้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียซ่ึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ีระบุ               
อยู่ในสารสนเทศของ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) เร่ือง การไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์            
และรายการท่ีเกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการซ้ือหุ้น  บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากัด จาก          
บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 7.)  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาข้อมูลต่างๆ ประกอบกับรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกบัการตกลงท ารายการแลว้ มีความเห็นว่าการเขา้ซ้ือหุน้ XPCL จะท าใหบ้ริษทัสามารถ
ปรับโครงสร้างการถือหุ้นให้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายในการด าเนินธุรกิจ
ของบริษทัท่ีจะเป็นผูล้งทุนหลกัในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าของกลุ่ม  บริษทั ช.การช่าง 
จ ากัด (มหาชน) และจะเพิ่มมูลค่าของบริษัทและความน่าสนใจท่ีนักลงทุนมีต่อบริษัท         
อนัจะเป็นผลดีต่อการระดมทุนต่อไปในอนาคต และช่วยสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได ้     
และอตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสมต่อเน่ือง และเพิ่มศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจในระยะยาว
ใหก้บับริษทั 

นอกจากน้ี การท่ีบริษัทเข้า ซ้ือหุ้น XPCL ในช่วงที่โครงการย ังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ              
แต่พน้ช่วงก่อสร้างที่มีความเส่ียงสูงมาแลว้ ท าให้ไดร้าคาที่สมเหตุสมผลอยู่ในช่วงที่ท  าให้
บริษัทได้อตัราผลตอบแทนในเกณฑ์ที่ก  าหนดไว้ โดยสามารถบริหารจัดการความเส่ียง           
ท่ีเหลืออยูจ่นกระทัง่โครงการก่อสร้างแลว้เสร็จได ้ดงันั้น เม่ือพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล 
รวมถึงประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และเปรียบเทียบกับการท ารายการเช่นเดียวกัน น้ี              
กับบุคคลภายนอกที่ เ ป็นอิสระและไม่เข้าข่าย เป็นบุคคลที่ เกี่ยวโยงกันแล้ว เห็นว่ า                
การเขา้ซ้ือหุ้น XPCL จาก CK ซ่ึงเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และการเข้าลงนามในสัญญา        
ซ้ือขายหุ้น XPCL มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท           
โดยขอ้ตกลงในการเขา้ท ารายการนั้นมีเง่ือนไขการคา้ทัว่ไปในลกัษณะเดียวกนักบัท่ีวิญญูชน
จะพึงกระท ากบัคู่สัญญาทัว่ไป (Arm’s Length Basis) และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์
ระหว่างบริษทัและบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ดงันั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญั      
ผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2558 พิจารณาอนุมัติการเข้าซ้ือหุ้น XPCL ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของ       
ทุนจดทะเบียน คิดเป็น 805,830,000 หุน้ มีมูลค่ารวมประมาณ 4,344 ลา้นบาท จาก CK และ
การเข้าลงนามในสัญญาซ้ือขายหุ้น XPCL รวมทั้ งการเพิ่มทุนใน XPCL ตามสัดส่วน         
การถือหุน้จนกว่าโครงการจะก่อสร้างแลว้เสร็จเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 5,512 ลา้นบาท 
และการรับภาระผูกพนัเดิมที่ CK มีกบัเจา้หน้ีสถาบนัการเงินของ XPCL และการมอบอ านาจ
ที่เกี่ยวขอ้งตามรายละเอียดขา้งตน้      

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงของผูถ้ือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถ้ือหุน้ที่มีส่วนไดเ้สีย 
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ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิข้อ 4 ในเร่ืองทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล ณ ปัจจุบนัมูลค่าหุน้ที่ตราไวข้องบริษทัเท่ากบัหุน้ละ 5 บาท เพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องให้กบั
หุ้นของบริษัท ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวันที่ 21 มกราคม 2558       
ได้มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว  ้     
ของบริษทัและแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ในเร่ืองทุนจดทะเบียนของบริษัท
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ที่ตราไว  ้ทั้งน้ี การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตรา
ไว้น้ีจะไม่ท าให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด ซ่ึงมีรายละเอียด              
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้ดงัน้ี 

รายการ ก่อนการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าหุน้ที่ตราไว ้

หลังการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าหุน้ที่ตราไว ้

1. ทุนจดทะเบียน  )บาท(  5,500,000,000 5,500,000,000 
2. ทุนช าระแลว้ )บาท(  5,500,000,000 5,500,000,000 
3. มูลค่าที่ตราไว ้ )บาท(                         5                      1 
4. จ านวนหุน้  )หุน้(  1,100,000,000 5,500,000,000 

ทั้งน้ี การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวต้อ้งไดรั้บอนุมติัโดยท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นของบริษัท 
และในกรณีที่ประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมติัการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว ้
บริษทัจะตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติมในหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 ในเร่ืองทุนจดทะเบียน
ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ซ่ึงมีรายละเอียด           
การแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิดงัต่อไปน้ี 

 ใหย้กเลิกขอ้ 4 ของหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั และใหใ้ชข้อ้ความใหม่ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียนจ านวน 5,500,000,000   บาท (หา้พนัหา้ร้อยลา้นบาทถว้น) 
 แบ่งออกเป็น        5,500,000,000   หุน้ (หา้พนัหา้ร้อยลา้นหุน้) 
 มูลค่าหุน้ละ                       1  บาท (หน่ึงบาท) 
 โดยแยกออกเป็น   
 หุน้สามญั 5,500,000,000   หุน้ (หา้พนัหา้ร้อยลา้นหุน้) 
 หุน้บุริมสิทธิ                       -   หุน้ (-) 

นอกจากน้ี  เพื่อให้การด า เนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเ ติมหนังสือบริคณห์สนธิ           
เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวันที่        
21 มกราคม 2558 ยงัไดมี้มติอนุมติัเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมติัมอบหมายให ้
คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ัดการ และ/หรือ บุคคลอื่นใด    
ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการ
ผู ้จัดการ  เป็นผู ้มีอ  านาจในการลงนามในค าขอหรือในเอกสารใดๆ   ที่ เกี่ยวข้องกับ              
การจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ  และการยื่นขอจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติม
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หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทักบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์การด าเนินการ
แก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงค าขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวท่ีเกี่ยวข้องกับ          
การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิท่ีต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย ์ รวมทั้ งมีอ  านาจในการด าเนินการใดๆ  ตามที่จ  าเป็นและเกี่ยวเน่ืองกับ     
การด าเนินการดงักล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบขอ้บงัคบั
และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้ งตามค าแนะน าหรือค าสั่งของ       
นายทะเบียนหรือเจา้หนา้ที่ 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2558 พิจารณาอนุมติั ดงัน้ี 

1. เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ที่ตราไวจ้ากเดิม 5 บาท เป็น 1 บาท รายละเอียดตามที่เสนอ 

2. แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในส่วนท่ีเกี่ยวกับทุนจดทะเบียน     
ของบริษทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ที่ตราไว  ้

3. มอบหมายให้ คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ัดการ 
และ/หรือ บุคคลอื่นใดซ่ึงได้รับการแต่งตั้ งจากคณะกรรมการบริหาร ประธาน
กรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูมี้อ  านาจ 

- ลงนามในค าขอ  หรือในเอกสารใดๆ  ที่เกี่ยวขอ้งกับการจดทะเบียนแกไ้ข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ  และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไข เพิ่มเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

- ด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงค าขอหรือข้อความในเอกสาร
ดงักล่าวที่เกี่ยวข้องกบัการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ      
ที่ตอ้งยืน่ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 

- มีอ  านาจในการด าเนินการใดๆ ตามที่จ  าเป็นและเกี่ยวเน่ืองกบัการด าเนินการ
ดงักล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั
และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้ง  รวมทั้งตามค าแนะน าหรือ
ค าสั่งของนายทะเบียนหรือเจา้หนา้ท่ี 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงของผูถ้ือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจ านวน 3,740,000,000 บาท จากเดิม   
ทุนจดทะเบียนจ านวน 5,500,000,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 9,240,000,000 
บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 3,740,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล สืบเน่ืองจากการเสนอให้ที่ประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ การเข้า ซ้ือหุ้น XPCL                
ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน จาก CK ดังรายละเอียดที่ปรากฏในระเบียบ      
วาระที่ 8 บริษัทมีความจ าเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนส าหรับการลงทุนดังกล่าว  และ          
เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนส าหรับการใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนและการลงทุนต่างๆ ของบริษัท    
ในอนาคต ซ่ึงรวมถึงการปฏิบติัตามหน้าท่ีในการช าระเงินเพิ่มทุนใน XPCL ตามสัดส่วน    
การถือหุ้นจนกว่าโครงการจะก่อสร้างแลว้เสร็จ จึงเห็นควรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท     
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อีกจ านวน 3,740,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 5,500,000,000 บาท รวมเป็น          
ทุนจดทะเบียนจ านวน 9,240,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
3,740,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทั
ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) และเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ
ท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัท่ีเสนอขายให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมท่ีมีการจองซ้ือและช าระ
ราคาค่าจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 8.) 

ทั้ งน้ี  การเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษัท             
ตามสัดส่วนการถือหุ้น และการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน    
ของบริษทัดงักล่าวตอ้งไดรั้บอนุมติัโดยที่ประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษทั 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ค ร้ังท่ี  1/2558 ซ่ึ งประชุมเม่ือวันที่  21 มกราคม 2558              
จึงไดมี้มติอนุมติัใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั         
อีกจ านวน 3,740,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 5,500,000,000 บาท รวมเป็น          
ทุนจดทะเบียนจ านวน 9,240,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
3,740,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทั
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จ านวน 1,870,000,000 หุ้น และเพื่อรองรับ          
การใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษทัท่ีเสนอขายให้แก่       
ผูถ้ือหุ้นเดิมท่ีมีการจองซ้ือและช าระราคาค่าจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวน 
1,870,000,000 หุน้ 

อน่ึง  เน่ืองจากวาระที่  10 ถือเป็นวาระที่ เ ก่ียวเน่ืองกันกั บวาระที่  8 และเป็นเง่ือนไข               

ซ่ึงกันและกัน ดังน้ัน หากวาระน้ีไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ถือว่าวาระที่ 8 
ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาวาระที่ 11 

ถึง 13 ที่มีความเก่ียวเน่ืองกับวาระน้ีต่อไป 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2558 พิจารณาอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษทัอีกจ านวน 3,740,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจ านวน 5,500,000,000 บาท 
รวมเป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 9,240,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 
3,740,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทั
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จ านวน 1,870,000,000 หุ้น และเพื่อรองรับ           
การใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัที่เสนอขายให้แก่       
ผู ้ถื อหุ้น เ ดิมท่ี มีการจองซ้ือและช าระราคาค่ าจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท               
จ านวน 1,870,000,000 หุน้ 

การลงมติ  วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงของผูถ้ือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ในเร่ืองทุนจดทะเบียน          
ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล สืบเน่ืองจากการเสนอให้ที่ประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน                   
ของบริษัท เพื่อการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษัท              
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ      
ท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัท่ีเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้ือหุ้นเดิมท่ีมีการจองซ้ือและช าระราคา
ค่าจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั ดงัรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 10 ขา้งตน้  

บริษทัมีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั เพื่อให้สอดคลอ้งกบั
การเพิ่มทุนจดทะเบียน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2558 ซ่ึงประชุม เม่ือวนัที่          
21 มกราคม 2558 จึงไดมี้มติอนุมติัใหเ้สนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติัการแกไ้ข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน          
โดยมีรายละเอียดการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิดงัต่อไปน้ี 

  ใหย้กเลิกขอ้ 4 ของหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั และใหใ้ชข้อ้ความใหม่ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียนจ านวน 9,240,000,000 บาท (เกา้พนัสองร้อยส่ีสิบลา้นบาท) 
 แบ่งออกเป็น 9,240,000,000  หุน้ (เกา้พนัสองร้อยส่ีสิบลา้นหุน้) 
 มูลค่าหุน้ละ                      1 บาท (หน่ึงบาท) 
 โดยแยกออกเป็น   
 หุน้สามญั 9,240,000,000  หุน้ (เกา้พนัสองร้อยส่ีสิบลา้นหุน้) 
 หุน้บุริมสิทธิ                      - หุน้ )-(  

นอกจากน้ี  เพื่อให้การด า เนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเ ติมหนังสือบริคณห์สนธิ              
เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตวั  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัยงัไดมี้มติอนุมติัให้เสนอ      
ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมติัมอบหมายให้  คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผูจ้ัดการ และ/หรือ บุคคลอื่นใด ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้ งจากคณะกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูมี้อ  านาจในการลงนามในค าขอ 

หรือในเอกสารใดๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ  และ
การยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์การด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงค าขอหรือขอ้ความ
ในเอกสารดังกล่าวท่ีเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ               
ที่ตอ้งยืน่ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์รวมทั้งมีอ  านาจในการด าเนินการใดๆ 

ตามที่จ  าเป็นและเกี่ยวเน่ืองกบัการด าเนินการดงักล่าวตามที่เห็นสมควร  และเพื่อให้เป็นไป
ตามกฎหมาย  ระเบียบขอ้บงัคบั  และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้ง  รวมทั้ง
ตามค าแนะน าหรือค าสั่งของนายทะเบียนหรือเจา้หนา้ท่ี 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2558 พิจารณาอนุมติั ดงัน้ี 

1. แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในส่วนท่ีเกี่ยวกับทุนจดทะเบียน       
ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รายละเอียด     
ตามที่เสนอ 
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2. มอบหมายให้ คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ัดการ 
และ/หรือ บุคคลอื่นใด ซ่ึงได้รับการแต่งตั้ งจากคณะกรรมการบริหาร ประธาน
กรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูมี้อ  านาจ 

- ลงนามในค าขอ  หรือในเอกสารใดๆ  ที่เกี่ยวขอ้งกับการจดทะเบียนแกไ้ข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ  และยื่นขอจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษทัต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

- ด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงค าขอหรือข้อความในเอกสาร
ดงักล่าวท่ีเกี่ยวข้องกบัการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ       
ที่ตอ้งยืน่ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 

- มีอ  านาจในการด าเนินการใดๆ ตามที่จ  าเป็นและเกี่ยวเน่ืองกบัการด าเนินการ
ดงักล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั 

และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้ง  รวมทั้งตามค าแนะน าหรือ
ค าสั่งของนายทะเบียนหรือเจา้หนา้ท่ี 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงของผูถ้ือหุ้น
ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีการจองซ้ือและช าระราคาค่าจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล สืบเน่ืองจากการเสนอใหท่ี้ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาและอนุมติัการเขา้ซ้ือหุ้น XPCL จาก CK 
และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัโดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุน ดงัรายละเอียดตามที่ปรากฏ
ในวาระที่ 8 และ 10 ขา้งตน้ บริษทัมีความจ าเป็นตอ้งจัดหาแหล่งเงินทุนส าหรับการเพิ่มทุน
ใน XPCL ตามสัดส่วนการถือหุน้จนกว่าโครงการจะก่อสร้างแลว้เสร็จ ตลอดจนส าหรับใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียนและส าหรับการลงทุนต่างๆ ของบริษทัในอนาคต อีกทั้ง เพื่อเป็นการ
สร้างแรงจูงใจให้กบัผู ้ถือหุ้นเดิมสนใจจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและช่วยเพิ่ม    
สภาพคล่องให้กับหุ้นของบริษทั  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวันที่       
21 มกราคม 2558 จึงไดมี้มติอนุมติัให้เสนอให้ที่ประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออก    
และเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิม       
ท่ีมีการจองซ้ือและช าระราคาค่าจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัในอตัรา 1  หุ้นสามญั   
เพิ่มทุนท่ีไดรั้บการจัดสรรต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ซ่ึงเป็นการเสนอขาย โดยไม่คิดมูลค่า         
ซ่ึงใบส าคัญแสดงสิทธิ 1  หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ        
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่ 6 บาทต่อหุน้ ทั้งน้ี ลกัษณะทัว่ไปของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั ปรากฏตามสรุปรายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ     
หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 9.) 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออก           
และเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิม              
ท่ีมีการจองซ้ือและช าระราคาค่าจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั ในอตัรา 1 หุ้นสามัญ      
เพิ่มทุนท่ีได้รับการจัดสรรต่อใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ซ่ึงเป็นการเสนอขายโดยไม่คิดมูลค่า               
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ซ่ึงใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ         
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่ 6 บาทต่อหุน้ 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท    
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดง
สิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล สืบเน่ืองจากการเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั 
อีกจ านวน 3,740,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 5,500,000,000 บาท รวมเป็น               
ทุนจดทะเบียนจ านวน 9,240,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
3,740,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1 บาท และการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซ่ึงเสนอขายแก่ผู ้ถือหุ้นเดิมท่ีมีการจองซ้ือ         
และช าระราคาค่าจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังรายละเอียดตามท่ีปรากฏใน         
วาระที่ 10 และ 12 ขา้งตน้ 

ดงันั้ น เพื่อให้การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงค์ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัที่ 21 มกราคม 2558 จึงไดมี้มติอนุมติัให้น าเสนอ
ต่อท่ีประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมติัการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 3,740,000,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแก่ผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Rights Offering) และเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ      
เพิ่มทุนของบริษทั ซ่ึงมีรายละเอียดการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอดงัต่อไปน้ี 

1. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน
การถือหุ้น (Rights Offering) 

การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 1,870,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 
1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอตัรา    
การจัดสรร 1 หุ้นสามญัเดิมต่อ 0.34 หุ้นสามญัเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ       
3 บาท ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการค านวณ  ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นท้ิง ทั้งน้ี      
ผูถ้ือหุ้นอาจจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่        
ผูถ้ือหุ้นเดิมท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ         
กต่็อเม่ือมีหุน้เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัท่ีไดจ้องซ้ือตามสิทธิ
ครบถว้นทั้งหมดแลว้เท่านั้น 

ในการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น     
ในคร้ังน้ี กรณีท่ีมีหุน้สามญัเพิ่มทุนเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทั
ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแลว้ ให้คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผูจ้ดัการ และ/หรือ บุคคลอื่นใด ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจ้ัดการ  มีอ  านาจจัดสรรหุ้นสามญั   



 

 - 16 - 

เพิ่มทุนท่ีเหลือดังกล่าวให้กับผู ้ถือหุ้น เดิมท่ีประสงค์จะจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ            
ตามสัดส่วนการถือหุน้เดิมในราคาเดียวกนักบัหุน้ที่ไดรั้บการจดัสรรตามสิทธิ ดงัน้ี 

(1) ในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือมากกว่าหุ้นท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิจะจัดสรรให้แก่           
ผู ้ท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิและช าระค่าจองซ้ือหุ้นดังกล่าวทั้ งหมดทุกราย       
ตามจ านวนท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ 

 (2) ในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือน้อยกว่าหุ้นท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิจะจัดสรรให้แก่             
ผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
(ก) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเ ดิมของผู ้ท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ         

แต่ละราย โดยน าสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิ
แต่ละรายคูณดว้ยจ านวนหุน้ท่ีเหลือ จะไดเ้ป็นจ านวนหุน้ท่ีผูท่ี้จองซ้ือ     
เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเ ศษ      
ของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้ นท้ิง ทั้ งน้ี จ  านวนหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับ     
การจดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุน้ท่ีผูถ้ือหุ้นแต่ละรายจองซ้ือและช าระ
ค่าจองซ้ือแลว้ 

(ข) ในกรณีที่ยงัมีหุ้นคงเหลือหลงัจากการจัดสรรตามขอ้ (ก) ให้ท  าการ
จัดสรรให้แก่ผู ้ ท่ีจองซ้ือเกินกว่า สิทธิแต่ละรายและยังได้รับ            
การจดัสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่า
สิทธิแต่ละรายนั้ น โดยน าสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู ้ท่ีจองซ้ือ      
เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้ นคูณด้วยจ านวนหุ้นท่ีเหลือจะได้เป็น    
จ านวนหุน้ท่ีผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะไดรั้บจดัสรร         
ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้ นท้ิง โดยจ านวนหุ้น         
ที่มีสิทธิไดรั้บการจัดสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นที่ผู ้ถือหุ้นแต่ละราย    
จองซ้ือและช าระค่าจองซ้ือแลว้ 

ทั้งน้ี ใหด้  าเนินการจดัสรรหุ้นให้แก่ผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในขอ้ (ข) น้ี 
จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรหากยงัคงมีเศษเหลืออีกและไม่สามารถ
ด าเนินการตามวิธีการค านวนข้างต้นได้ บริษัทจะด าเนินการลดทุนจดทะเบียน       
ของบริษทัโดยการตดัหุน้สามญัเพิ่มทุนส่วนท่ีเหลือจากการค านวณท้ิง 

อน่ึง หากยงัมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษัท   
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการจัดสรรให้แก่ผูถ้ือหุ้นท่ีจองซ้ือ    
เกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) บริษทัจะด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 
โดยการตดัหุน้สามญัเพิ่มทุนส่วนท่ีคงเหลือจากการเสนอขายท้ิง  

รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษัท       
ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) และการจดัสรรให้แก่ผูถ้ือหุ้นท่ีจองซ้ือหุ้น
เกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53-4) 
(ส่ิงที่ส่งมาด้วย 8.) 
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ทั้งน้ี เห็นสมควรก าหนดรายช่ือผูถ้ือหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บการจัดสรรและเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 27 เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายช่ือ          
ผู ้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์        
พ.ศ.2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัที่ 28 เมษายน 2558 

2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีการจองซ้ือและ
ช าระราคาค่าจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามข้อ 1. 

การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 1,870,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 
1 บาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน     
ของบริษัทท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมท่ีมีการจองซ้ือ และช าระราคา        
ค่าจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามข้อ 1. ในอัตรา 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน           
ที่ไดรั้บการจดัสรร ต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย 
มีสิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ           
ที่ 6 บาทต่อหุน้ 

ทั้งน้ี ภายหลงัการค านวณสิทธิของผูถ้ือหุ้นท่ีจะไดรั้บจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ    
ในกรณีท่ีมีเศษใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือจากการจัดสรรทั้งหมดบริษทัจะท าการ
ยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจ านวนดงักล่าว ซ่ึงจะท าให้คงเหลือใบส าคญั
แสดงสิทธิในจ านวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู ้ถือหุ้นได้ลงตัว รายละเอียดปรากฏ           
ตามสรุปรายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท         
(ส่ิงที่ส่งมาด้วย 9.) 

3.  การมอบอ านาจในการด าเนินการเก่ียวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขาย
แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และเพื่อรองรับ
การใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกและ
เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีการจองซ้ือและช าระราคาค่าจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท ตามข้อ 1. 

เพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นไปด้วย     
ความสะดวกเรียบร้อย จึงเห็นควรมอบหมายให้ คณะกรรมการบริหาร ประธาน
กรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ัดการ และ/หรือ บุคคลอื่นใดซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจาก 
คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และ /หรือ กรรมการผู ้จัดการ           
มีอ  านาจในการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1) ก าหนดรายละเอียดอื่นใดท่ี เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน         
และ/หรือ การจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั
ท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมท่ีมีการจองซ้ือและช าระราคาค่าจองซ้ือ
หุน้สามญัของบริษทั ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะการแกไ้ขวนัก าหนดรายช่ือ
ผู ้ถื อหุ้นที่ มี สิท ธิได้รับการจัดสรรแล ะเสนอขาย หุ้นสามัญเพิ่ม ทุน         
(Record Date) และวันรวบรวมรายช่ือผู ้ถือหุ้นตามมาตรา  225 ของ
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พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์  พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการ
แกไ้ขเพิ่มเติม) ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบที่มี
ต่อบริษทัเป็นส าคัญ  การจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้ งจ านวน 
หรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย ตลอดจนก าหนดเง่ือนไข และ
รายละเอียดอื่นใดท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน และ/หรือ การ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัดงักล่าว ทั้ง
ในส่วนของการเสนอขายแก่ผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น            
(Rights Offering) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู ้ถือหุ้นท่ีจองซ้ือ         
เ กินกว่ า สิท ธิ  (Oversubscription) และก ารจั ดสรร หุ้นส ามัญ เพิ่ ม ทุน             
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน     
ของบริษัทท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมท่ีมีการจองซ้ือ  และ         
ช าระราคาค่าจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั ตามขอ้ 1. 

(2) เจรจาและเข้าท าสัญญาใด ๆ รวมถึงการลงนามในเอกสารและการแก้ไข
เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้ง ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีปรึกษา
กฎหมาย ผูใ้หบ้ริการอื่นใด และ/หรือ ผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพย ์(หากจ าเป็น) 

(3) ลงนามในแบบค าขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจน
เอกสารใดๆ ท่ี เกี่ ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ/หรือ                   
การจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัดงักล่าว 
ซ่ึ งรวมถึ งการติด ต่อและการยื่น เอกสาร ต่อเจ้าหน้าที่ห รือตัวแทน                 
ของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ตลอดจนการน าหุ้นสามญัเพิ่มทุน และ/หรือ 
ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียน     
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

(4) แก้ไขเพิ่มเ ติมวิ ธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และ/หรือ             
การจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษทั และ
ด าเนินการใดๆ ท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน       
ของบริษัท และ/หรือ ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุน            
ของบริษทัดงักล่าว 

(5) มีอ  านาจในการด าเนินการใดๆ ตามที่จ  าเป็นและเกี่ยวเน่ืองกับการออก      
และเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั และ/หรือ ใบส าคญัแสดงสิทธิ      
จะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2558 พิจารณาอนุมติัการจัดสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทุน เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 
และเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัท่ี
ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมท่ีมีการจองซ้ือและช าระราคาค่าจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน
ของบริษทั และการมอบอ านาจที่เกี่ยวขอ้งตามรายละเอียดขา้งตน้ 
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การลงมติ วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 14 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 จึงเรียนเชิญท่านผูถ้ือหุน้โปรดเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที่ดงักล่าวโดยพร้อมเพรียงกนั และหากท่าน   
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ นายเตชะพิทย์  แสงสิงแก้ว 
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญ           
ผูถ้ือหุน้คร้ังน้ี หรือบุคคลอื่นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตาม
เอกสารรายละเอียดกรรมการอิสระผูรั้บมอบฉันทะ (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 11.) 

  อน่ึง บริษทัไดจ้ดัเตรียมหนงัสือมอบฉันทะในการประชุมมาพร้อมกนัน้ีแลว้ (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 12.) โปรดกรอกขอ้ความ
และลงนามในหนงัสือมอบฉันทะ และขอความร่วมมือส่งหนงัสือมอบฉันทะมายงับริษทัภายในวนัองัคารที่ 7 เมษายน 2558 
หรือยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อพนักงานลงทะเบียน ณ ที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม และขอให้ท่านหรือ               
ผูรั้บมอบฉันทะโปรดน าเอกสารและหลกัฐานแสดงความเป็นผู ้ถือหุ้นหรือผูแ้ทนของผูถ้ือหุ้นที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุม         
( ส่ิงที่ ส่งมาด้วย 13.)  มาแสดงด้วย ทั้ ง น้ี  บริษัทจะด า เนินการประชุมตามขั้ นตอนและวิ ธีการลงคะแนนเสียง                      
ตามเอกสารขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2558 (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 14.) และเป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทั                    
(ส่ิงที่ส่งมาด้วย 15.) 

 

โดยมติคณะกรรมการบริษทั 

                   
(ดร. ทนง พิทยะ) 

ประธานกรรมการบริษทั 
 

หมายเหตุ 1. ผู ้ถือหุ้นห รือผู ้รับมอบฉันทะที่ เข้า ร่ วมประ ชุมโปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนมาแสดง                       
ณ จุดลงทะเบียนในวนัประชุม ทั้งน้ี เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 

  2. ท่านสามารถ download หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. (แบบ ค.ใชเ้ฉพาะ
กรณีผูล้งทะเบียนต่างประเทศและแต่งตั้งให ้custodian ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้) ได้
จากเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี www.ckpower.co.th  

   ส าหรับผูถ้ือหุ้นที่มอบฉันทะสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะกลบัคืนล่วงหน้าไดท้ี่ส านักกรรมการ
ผูจ้ดัการ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือ โทรสารหมายเลข 02-691-9723 หรือ      
email address : compliance@ckpower.co.th  

 3. ผูถ้ือหุน้สามารถสอบถามขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัการประชุมในแต่ละระเบียบวาระหรือส่งค าถามหรือ
ข้อคิดเห็นล่วงหน้าก่อนวันประชุมที่  email address :  compliance@ckpower.co.th  หรือ 
ir@ckpower.co.th หรือโทรสารหมายเลข 02-691-9723 หรือโทรศัพท์หมายเลข  02-691-9720-2      
ต่อ 2420 หรือ 2411  
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file:///C:/Users/tipawan/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/FGX3ENZP/compliance@ckpower.co.th
mailto:compliance@ckpower.co.th
file:///C:/Users/tipawan/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/FGX3ENZP/ir@ckpower.co.th

