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   587 อาคารวริิยะถาวร ถนนสุทธิสารวนิิจฉยั แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

      587 Sutthisarn Rd., Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400, Thailand. 
                                               Tel. (662) 691-9720-34, Fax :  (662) 691-9723 

 
ที ่CKP-16-0000-OMD-L-051 

       31 มีนาคม 2559 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2559 

เรียน ท่านผูถ้ือหุน้ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย : 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2558  
 2. รายงานประจ าปี 2558 และงบการเงินประจ าปี 2558 (แผ่นซีดี) 

3. รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2558 และการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย 
4. รายละเอียดการสรรหาและข้อมูลของบุคคลที่ได้รับเสนอช่ือให้ด  ารงต าแหน่งกรรมการแทน

กรรมการที่พน้ต าแหน่งตามวาระ  
5. รายละเอียดการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
6.  รายนามผูส้อบบญัชี และรายละเอียดค่าสอบบญัชี 
7. สารสนเทศของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) กรณี บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากดั เขา้ท าสัญญา

ว่าจ้างงานปรับปรุงยกระดบัแรงดันไฟฟ้า และก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง 230/500 kV กับ 
บริษทั ช.การช่าง (ลาว) จ ากดั  

8. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เกี่ยวกบัรายการที่เกี่ยวโยงกนั ของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั 
(มหาชน) กรณีบริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ  ากดั เขา้ท าสัญญาว่าจ้างงานปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟ้า 
และก่อสร้างสถานีไฟฟ้ายอ่ยนาบง 230/500 kV กบั บริษทั ช.การช่าง (ลาว) จ ากดั 

9. รายละเอียดกรรมการอิสระผูรั้บมอบฉันทะ 
10. แบบฟอร์มการลงทะเบียน และหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. 
11. เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้ือหุน้หรือผูแ้ทนของผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุม 
12. ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2559 
13. ขอ้บงัคบัในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประชุมผูถ้ือหุน้ และคะแนนเสียงส าหรับวาระการประชุม 
14 แผนที่สถานที่จดัประชุม 

  

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED 
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ดว้ยคณะกรรมการของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ไดมี้มติให้เรียกประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น
ประจ าปี 2559 ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล
พลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 14.) และ
จากการท่ีบริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ใชสิ้ทธิในการเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้านั้น 
ไม่มีผูถ้ือหุน้รายใดเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริษทัจึงก  าหนดระเบียบวาระ ซ่ึงบริษทั
ไดเ้ผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี www.ckpower.co.th ตั้งแต่วนัที่ 31 มีนาคม 2559 แลว้ดงัน้ี 

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558  

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล การประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นของบริษทัประจ าปี 2558 จัดข้ึนเม่ือวนัที่ 9 เมษายน 2558 บริษทั 
ไดจ้ัดท ารายงานการประชุมแลว้เสร็จ และจัดส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่  
ผูถ้ือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมคร้ังน้ี รวมทั้ งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทัที่ 
www.ckpower.co.th แลว้ (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1.)  

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องและ
ครบถ้วน เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2559 พิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2558 ดงักล่าว  

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล   รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ปรากฏในรายงานประจ าปี 2558            
ซ่ึงบริษทัไดจ้ัดส่งให้แก่ผูถ้ือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมคร้ังน้ี และไดเ้ผยแพร่ผ่านทาง
เวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี www.ckpower.co.th แลว้ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2558    
ใหท้ี่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2559 รับทราบ โดยไม่ตอ้งมีการลงมติ (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2.) 

การลงมติ วาระน้ีเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ตอ้งลงมติ 

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุด ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2558 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล งบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเส ร็จ ส าหรับปี ส้ินสุด ณ วันที่                       
31 ธันวาคม 2558 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจ า ปี 2558 ซ่ึ งได้ผ่านการพิจารณา             
ของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี
จากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั แลว้ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2559 พิจารณา
อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน เบ็ดเสร็จส าหรับปี ส้ินสุด ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอ ซ่ึงงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ 

http://www.ckpower.co.th/
http://www.ckpower.co.th/
http://www.ckpower.co.th/
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ของบริษทัดงักล่าวไดผ้่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั 
และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2.) 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2558 และการจัดสรรเงินก าไรไว้เป็นทุนส ารอง 
ตามกฎหมาย 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล จากงบการเงินเฉพาะกิจการประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ตามที่แสดงไวใ้นรายงาน
ประจ าปี 2558 บริษทัมีผลการด าเนินงานเป็นก าไร และไม่มีขาดทุนสะสม ซ่ึงตามมาตรา 115 
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ประกอบข้อบังคับบริษัทข้อ  54           
ซ่ึงหา้มมิใหบ้ริษทัจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรซ่ึงรวมถึงก  าไรสะสม 
ในกรณีที่บริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่หา้มมิให้จ่ายเงินปันผล โดยเงินปันผลให้แบ่งจ่าย
ตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั และการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดรั้บอนุมติัจากที่ประชุมผูถ้ือหุน้ 

 นอกจากน้ี ขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 55 ก  าหนดใหบ้ริษทัตอ้งจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึง
ไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสม
ยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดย
บริษทัไดจ้ดัสรรเงินทุนส ารองดงักล่าวไวแ้ลว้เป็นจ านวน 16,063,738 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาผลการด าเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัประกอบ
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัแลว้ เห็นว่าปี 2558 บริษทัมีก  าไรเพียงพอในการจ่าย 
เงินปันผลให้แก่ผูถ้ือหุ้น จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2559 พิจารณา
อนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0223 บาท รวมเป็นเ งินปันผลจ่ายทั้ งส้ิน 
164,351,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.16 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และ
จัดสรรเงินไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวน 16,063,738 บาท โดยบริษทัจะจ่าย 
เงินปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิไดรั้บเงินปันผลตามที่ปรากฏช่ือ ณ วนัก  าหนดสิทธิผูถ้ือหุ้น 
(Record Date) ในวนัที่ 22 มีนาคม 2559 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่  16 พฤษภาคม 
2559 (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3.) 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 5  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระ 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 20 ก  าหนดใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ในการประชุม
สามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี โดยใหก้รรมการคนที่อยูใ่นต าแหน่งนานที่สุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง
ตามวาระ ซ่ึงกรรมการที่ออกตามวาระอาจไดรั้บเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้โดยใน
การประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2559 น้ี กรรมการท่ีพ้นต าแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ  
นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์นายณรงค ์แสงสุริยะ นายประเวศ อิงคดาภา และนายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์

 และจากการท่ีบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพื่อให้แต่งตั้ ง 
เป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้านั้ น ไม่มีผู ้ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณา และ
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คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดมี้มติเห็นควรเสนอให้  กรรมการที่พ้น
ต าแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซ่ึงไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือพิจารณาแล้ว  เห็นสมควรเสนอ 
ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2559 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จาก
ต าแหน่งตามวาระตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหา  
และก าหนดค่าตอบแทนตามกระบวนการของบริษทั ไดแ้ก่ นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์นายณรงค ์
แสงสุริยะ นายประเวศ อิงคดาภา และ นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์กลบัเข้าด  ารงต าแหน่ง
กรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4.) 

การลงมติ วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของ        
ผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 6  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล ในปีที่ผ่านมาที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2558 ไดอ้นุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 
2558 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท และรางวลัประจ าปี 2557 ในวงเงินไม่เกิน 2,800,000 บาท 

ส าหรับปี 2559 คณะกรรมการบริษทัโดยขอ้เสนอตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2559 พิจารณาอนุมติั 
การก าหนดค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย ตามอตัรา
และหลกัเกณฑเ์ดิม ดงัน้ี  

1. รางวัลประจ าปี 2558 ส าหรับคณะกรรมการบริษัท จัดสรรตามระยะเวลาที่ด  ารง
ต าแหน่ง และตามการเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษทัรวมเป็นเงินประมาณ 
2,800,000 บาท 

2. ค่าตอบแทนประจ าส าหรับคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2559 
ซ่ึงจ่ายตามอตัราเดิม ดงัน้ี 

2.1 ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งคณะกรรมการบริษทัจ่ายเป็นอตัรา 300,000 บาท
ต่อคนต่อปี 

2.2 ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งประธานคณะกรรมการบริษทัเป็นอตัรา 300,000 
บาทต่อคนต่อปี หรือประธานคณะกรรมการชุดย่อยเป็นอตัรา 100,000 บาท
ต่อคนต่อปี ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งคณะกรรมการชุดย่อยจ่ายเป็น  
รายคณะที่เป็นสมาชิกในอตัรา 40,000 บาทต่อคนต่อปี 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2559 พิจารณาอนุมติัก  าหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท และรางวลัประจ าปี 2558 ในวงเงิน
ไม่เกิน 2,800,000 บาท ซ่ึงมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
เสนอ (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 5.) 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถ้ือหุน้ที่มาประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี  2559 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล ตามขอ้บังคับของบริษทั ขอ้ 53 ก  าหนดให้ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปีแต่งตั้งผู ้สอบ
บญัชี และให้ก  าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผูส้อบบญัชีนั้น ผูส้อบบญัชีซ่ึงพ้นจาก
ต าแหน่งไปแลว้นั้นมีสิทธิท่ีจะไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้มารับต าแหน่งไดอ้ีก 

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีส าหรับปี 2559 ซ่ึงไดพ้ิจารณา         
ความน่าเช่ือถือ ความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบติังาน
สอบบัญชี การให้บริการในมาตรฐานการบัญชี และการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา 
ตลอดจนความเหมาะสมของค่าตอบแทน เห็นควรเสนอผูส้อบบญัชีแห่ง บริษทั ส านักงาน  
อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัส าหรับปี 2559 ทั้งน้ี โดยสอดคลอ้งกบัขอ้ก  าหนด 
ของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ให้บริษัทจดทะเบียนใน  
ตลาดหลกัทรัพยจ์ดัใหมี้การหมุนเวียนผูส้อบบญัชีหากผูส้อบบญัชีรายเดิมปฏิบติัหน้าที่สอบ
ทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบบัญชี
ติดต่อกนั โดยบริษทัสามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายใหม่ท่ีสังกดัส านักงานสอบบญัชีเดียวกบั
ผูส้อบบญัชีรายเดิมได ้

โดยเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาเสนอที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นแต่งตั้ง นางสาววราพร 
ประภาศิริกุล หรือ นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล หรือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย ์ 
แห่ง บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั  คนหน่ึงคนใดเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2559 
โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 930,000 บาท  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2559 พิจารณาอนุมัติตามความเห็น 
ของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบท่ีเสนอให้แต่งตั้ง นางสาววราพร 
ประภาศิริกุล หรือ นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล หรือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย ์ 
แห่ง บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั คนหน่ึงคนใดเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2559 
โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 930,000 บาท (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6.)  

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินรวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือในเงิน
สกลุอ่ืนในจ านวนเทียบเท่าในกรณีที่มีการออกหุ้นกู้เป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล ตามที่บริษัทอยู่ในระหว่างการลงทุนในโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าไซยะบุรี และการศึกษา 
ความเป็นไปไดข้องโครงการไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องของบริษทั และเพิ่มรูปแบบ 
การระดมทุนอย่างเหมาะสมกับสถานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยอันจะเป็น
ประโยชน์สูงสุดกับบริษัทและผู ้ถือหุ้นของบริษัท  จึงเห็นควรพิจารณาอนุมัติการออก 
และเสนอขายหุ้นกู ้ในวงเงินรวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือในเงินสกุลอื่นในจ านวน
เทียบเท่าในกรณีที่มีการออกหุ้นกูเ้ป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ 
หุน้กูด้งัน้ี 
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 วตัถุประสงค ์ : เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท และเป็นแหล่งเ งินทุน  
เพื่อการด าเนินกิจการของบริษทั และ/หรือ เพื่อช าระคืนหน้ี 

 ผูอ้อกหุน้กู ้ :   บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทหุน้กู ้ : หุน้กูร้ะบุช่ือผูถ้ือ ไม่ดอ้ยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีหลกัประกนั  และอาจมี
หรือไม่มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูก้ไ็ด ้

มูลค่ารวมของหุน้กู ้: วงเงินรวมและมูลค่าคงคา้งหุน้กูท้ี่ไดรั้บอนุมติัให้บริษทัออกจ าหน่าย
ขณะใดขณะหน่ึงในวงเงินรวมไม่เกิน 10,000 ลา้นบาท หรือจ านวน
เทียบเท่าในกรณีที่ มีการออกหุ้นกู ้เ ป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ  
โดยคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู ้จัดการ สามารถ
พิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกูใ้นรูปแบบต่างๆ กนั คร้ังเดียวหรือ
เป็นคราวๆ โดยเม่ือหุ้นกูจ้  านวนใดจ านวนหน่ึงครบก าหนด สามารถ
ออกและเสนอขายไดใ้หม่ (Revolving) 

 อายหุุน้กู ้  : ตามที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจ้ดัการจะก าหนด 

อตัราดอกเบ้ีย  : อตัราที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจ้ัดการ
จะก าหนด  

การเสนอขาย : เสนอขายแก่ผูล้งทุนทั่วไป  และ/หรือ บุคคลในวงจ ากดั และ/หรือ  
ผู ้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ  ผู ้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศของ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน โดยสามารถเสนอขายทั้ งหมด 
ในคราวเดียวหรือหลายคราวกไ็ด ้

 ทั้ งน้ี  ให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู ้จัดการมีอ  านาจในการก าหนด
รายละเอียดเกี่ยวกบัหุน้กู ้ประเภทหลกัประกนั จ านวนเงิน อาย ุมูลค่าที่ตราไว ้ราคาเสนอขาย 
อตัราดอกเบ้ีย สิทธิในการไถ่ถอน การทยอยช าระคืนเงินตน้ วิธีการเสนอขาย ระยะเวลา 
การออกและเสนอขาย และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ตามท่ีสภาวการณ์จะเอื้ออ  านวย 
และตามระยะเวลาที่เห็นสมควร โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู ้ในรูปแบบต่างๆ กัน  
คร้ังเดียว หรือเป็นคราวๆ กไ็ด ้และมีอ  านาจแต่งตั้งผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู ้และ/หรือ นายทะเบียน
หุน้กู ้และ/หรือ ผูจ้ดัจ  าหน่าย และ/หรือผูรั้บประกนัการจัดจ าหน่าย และ/หรือ ที่ปรึกษาและ 
ผูท่ี้เกี่ยวขอ้งต่างๆ รวมทั้งการตกลงท าสัญญา แกไ้ข เจรจาสัญญา และ/หรือ เอกสารอื่นใด 
กับผู ้ที่ เกี่ยวข้อง การจัดเตรียม ติดต่อ ให้ข้อมูล การยื่นค าขอเอกสารหลักฐานต่างๆ  
ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์สมาคมตลาดตราสารหน้ี
ไทย สถาบันจัดอันดบัความน่าเช่ือถือ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกบัการออก 
และเสนอขายหุ้นกู ้ดงักล่าว รวมถึงการน าหุ้นกูไ้ปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียน 
ในตลาดรองใดๆ ตลอดจนการก าหนดหลกัเกณฑ์เง่ือนไข และรายละเอียดที่เกี่ยวขอ้ง และ
การด าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อให้บรรลุว ัตถุประสงค์ดังกล่าวภายใตข้้อก  าหนดของ
ประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ตลอดจนการด าเนินการใดๆ  
ที่เกี่ยวเน่ืองตามความเหมาะสม 
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2559 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขาย
หุน้กูใ้นวงเงินรวมไม่เกิน 10,000 ลา้นบาท หรือในเงินสกุลอื่นในจ านวนเทียบเท่าในกรณีที่มี 
การออกหุน้กูเ้ป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ  

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติให้ บริษัท ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากัด ท ารายการว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง (ลาว) จ ากัด 
เพื่อเป็นผู้ด าเนินงานปรับปรุงยกระดับแรงดันไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง 
230/500 kV 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล ตามที่ บริษัท ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ  ากดั (“NN2”) ได้เข้าท  าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) เม่ือวนัที่ 26 มีนาคม 2549  ซ่ึง NN2 มีหน้าที่จะตอ้ง
ปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟ้าการส่งพลงังานไฟฟ้าของสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงจากระดับ
แรงดนัไฟฟ้า 230 กิโลโวต์ (Kilovolt-kV) ให้เป็นระดบัแรงดนัไฟฟ้า 500 kV โดยค่าใชจ่้าย
ของ NN2 เอง และจะตอ้งยินยอมให้โครงการอื่นท่ีท  าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. เขา้มา
เช่ือมต่อเพื่อส่งผ่านพลงังานไฟฟ้าในระดบัแรงดนัไฟฟ้า 500 kV ที่สถานีไฟฟ้าย่อยนาบง
แห่งน้ีดว้ย ซ่ึงต่อมา กฟผ. ไดท้  าหนังสือแจ้งมายงั NN2 ให้ด  าเนินการปรับปรุงสถานีไฟฟ้า
ย่อยนาบงเพื่อยกระดบัแรงดนัไฟฟ้าให้เป็น 500 kV ให้แลว้เสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 
2561 ดงันั้น NN2 จึงมีความจ าเป็นตอ้งเขา้ท าสัญญาจ้างงานปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟ้า
และก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง เพื่อปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟ้าและก่อสร้างสถานี
ไฟฟ้าย่อยนาบงให้มีระดบัแรงดนัไฟฟ้า 500 kV เป็นไปตามสัญญากบั กฟผ. ซ่ึงที่ประชุม
คณะกรรมการบริษทัของ NN2 พิจารณาเห็นชอบเสนอว่าจา้ง บริษทั ช.การช่าง (ลาว) จ ากดั 
(“CHK”) ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน ้ าน ้ างึม 2 และ 
โครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าไซยะบุรี และเป็นนิติบุคคลที่ บริษัท ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน)  
ผูถ้ือหุ้นใหญ่ของบริษทัถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 เพื่อด าเนินงานปรับปรุงยกระดับ
แรงดนัไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง 230/500 kV ดงันั้น NN2 จึงไดแ้จ้งการท า
รายการดงักล่าวมายงับริษทั เพื่อขอมติอนุมติัการท ารายการจากบริษทั 

 เน่ืองจากรายการดังกล่าวเป็นการท ารายการระหว่าง NN2 ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษัท 
(บริษัทถือหุ้นใน NN2 ผ่านการถือหุ้นจ านวนร้อยละ 56 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 
ใน บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั (“SEAN”) ซ่ึง SEAN ถือหุ้นใน NN2 คิดเป็น
ร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของ NN2) กบับริษทัที่มีผูถ้ือหุ้นรายใหญ่เป็นผูถ้ือ
หุ้นรายใหญ่ของบริษัท จึงถือเป็นการท ารายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
รายการดังกล่าว จึงเข้าข่ ายเ ป็นรายการที่ เกี่ยวโยงกันและต้องปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยง
กนั และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูล
และการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 (“ประกาศ
รายการที่เกี่ยวโยงกนั”) ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาขนาดของรายการดงักล่าวรวมกบัรายการที่เกี่ยว
โยงกันในระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนหน้าภายใต้ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันแล้ว  
ขนาดของรายการเท่ากบัร้อยละ 17.76 ของมูลค่าสินทรัพยท์ี่มีตวัตนสุทธิ  (Net Tangible 
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Asset : NTA) ของบริษทัตามงบการเงินรวมส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 ดงันั้น ขนาด
รายการดงักล่าวเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพยท์ี่มีตวัตนสุทธิของบริษทั จึงถือเป็น
รายการเกี่ยวโยงกันขนาดใหญ่ ซ่ึงบริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการ
ดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 7.) แต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงิน
อิสระ เพื่อแสดงความเห็น เกี่ยวกับความสมเหตุสมผล ประโยชน์ของการท ารายการ  
ความเป็นธรรมของราคา และเง่ือนไขของการท ารายการ เพื่อเสนอต่อผูถ้ือหุ้นของบริษัท  
(ส่ิงที่ส่งมาด้วย 8.) และจัดให้มีการประชุมผูถ้ือหุ้นของบริษทัเพื่ออนุมติัการเขา้ท ารายการ
ดงักล่าว โดยตอ้งไดรั้บมติที่ประชุมผูถ้ือหุ้นที่อนุมติัการเขา้ท ารายการดงักล่าวดว้ยคะแนน
เสียงไม่ต ่ากว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนโดยไม่นบัส่วนของผูถ้ือหุน้ที่มีส่วนไดเ้สีย  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อมูลต่างๆ ประกอบกับรายงานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกบัการตกลงเข้าท ารายการแล้วมีความเห็นเช่นเดียวกนักับคณะกรรมการ
ตรวจสอบว่า รายการดงักล่าวจะท าให้ NN2 ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดรั้บประโยชน์ 
เน่ืองจากเป็นการปฏิบติัตามเง่ือนไขของสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. เม่ือวนัที่ 26 มีนาคม 
2549 ให้สมบูรณ์ และอัตราผลตอบแทนต่อผู ้ถือหุ้นของโครงการไฟฟ้าพลังน ้ าน ้ างึม 2 
ภายหลงัการลงทุนเพิ่มจะไม่ไดรั้บผลกระทบแต่อย่างใด อีกทั้งมีความสมเหตุสมผล และ
เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั โดยขอ้ตกลงในการเขา้ท ารายการนั้นมีเง่ือนไขการคา้
ทัว่ไปในลกัษณะเดียวกนักบัท่ีวิญญูชนจะพึงกระท ากบัคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั
ดว้ยอ  านาจต่อรองทางการคา้ที่ปราศจากอิทธิพลในการที่คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบุคคล
ที่อาจมีความขดัแยง้ (Arm’s Length Basis) และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษทั
และบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2559 ซ่ึงไม่รวมกรรมการที่มีส่วนไดเ้สีย และ/หรือ 
กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น
ประจ าปี 2559 พิจารณาอนุมติัให ้NN2 ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 

1. เขา้ท าสัญญาว่าจา้งงานปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย
นาบง 230/500 kV กบั บริษทั ช. การช่าง (ลาว) จ ากดั ในวงเงินรวม 799,850,000 
บาท และ 39,113,320 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  

2. เจรจา ตกลงแกไ้ขสัญญา เขา้ท าสัญญา และเอกสารใดๆ เพิ่มเติมรวมถึงกระท าการ
ใดๆ ที่จ  าเป็นและเกี่ยวขอ้งกบัการว่าจา้ง บริษทั ช.การช่าง (ลาว) จ ากดั เพื่อด าเนินงาน
ปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้ายอ่ยนาบง 230/500 kV 

3. มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ัดการ 
และ/หรือ บุคคลอื่นใดซ่ึงได้รับการแต่งตั้ งจากคณะกรรมการบริหาร ประธาน
กรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ัดการ เป็นผูมี้อ  านาจในการติดต่อ เจรจา และลงนาม 
ในสัญญา สัญญาแกไ้ขเพิ่มเติม สัญญาสินเช่ือ และสัญญาอื่นๆ ตลอดจนเอกสาร 
ที่เกี่ยวขอ้งทั้งหมด รวมทั้งกระท าการอื่นใดท่ีจ าเป็นและเกี่ยวขอ้งเพื่อการด าเนินงาน
ปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้ายอ่ยนาบง 230/500 kV  



 - 9 - 

ทั้ งน้ี  รายช่ือผู ้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียซ่ึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ีระบุ               
อยูใ่นสารสนเทศของ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) กรณีบริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ  ากดั 
เขา้ท าสัญญาว่าจ้างงานปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟ้า และก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง 
230/500 kV กบั บริษทั ช.การช่าง (ลาว) จ ากดั (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 7.) 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถ้ือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู ้ถือหุ้นที่มีส่วน  
ไดเ้สีย 

ระเบียบวาระที่ 10 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 จึงเรียนเชิญท่านผูถ้ือหุน้โปรดเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที่ดงักล่าวโดยพร้อมเพรียงกนั และหากท่าน    
ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้ท่านสามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษทั คือ ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล กรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้คร้ังน้ี หรือบุคคล
อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารรายละเอียด
กรรมการอิสระผูรั้บมอบฉันทะ (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 9.) 

  อน่ึง บริษทัไดจ้ัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในการประชุมมาพร้อมกนัน้ีแลว้ (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 10.) โปรดกรอก
ข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ และขอความร่วมมือส่งหนังสือมอบฉันทะมาย ังบริษัทภายในวัน ที่  
12 เมษายน 2559 หรือยืน่หนังสือมอบฉันทะดงักล่าวต่อพนักงานลงทะเบียน ณ ที่ประชุมก่อนเขา้ร่วมประชุม และขอให้
ท่านหรือผูรั้บมอบฉันทะโปรดน าเอกสารและหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้ือหุ้นหรือผูแ้ทนของผูถ้ือหุ้นที่มีสิทธิเขา้ร่วม
ประชุม (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 11.) มาแสดงดว้ย ทั้งน้ี บริษทัจะด าเนินการประชุมตามขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียงตาม
เอกสารขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2559 (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 12.) และเป็นไปตามขอ้บงัคบับริษัท  
(ส่ิงที่ส่งมาด้วย 13.) 

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  

http://www.ckpower.co.th/
file:///C:/Users/tipawan/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/FGX3ENZP/compliance@ckpower.co.th
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 3. ผูถ้ือหุน้สามารถสอบถามขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัการประชุมในแต่ละระเบียบวาระหรือส่งค าถามหรือ
ข้อคิดเห็นล่วงหน้าก่อนวันประชุมที่  email address :  compliance@ckpower.co.th  หรือ 
ir@ckpower.co.th หรือโทรสารหมายเลข 02-691-9723 หรือโทรศพัท์หมายเลข 02-691-9720-34      
ต่อ 2021 หรือ 2025 

 4. การจัดการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2559 จะด าเนินการประชุมเป็นภาษาไทย ผู ้ถือหุ้น
ชาวต่างชาติโปรดน าล่ามหรือผูแ้ปลภาษามาดว้ย เพื่อความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลในการประชุม 

 5. บริษทังดแจกของช าร่วยเพื่อเป็นการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

  

mailto:compliance@ckpower.co.th
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