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ที ่CKP-17-0000-OMD-L-050 

       10 เมษายน 2560 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2560 

เรียน ท่านผูถ้ือหุน้ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย : 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2559  
 2. รายงานประจ าปี 2559 และงบการเงินประจ าปี 2559 (แผ่นซีดี) 

3. รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2559 และการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย 
4. รายละเอียดการสรรหาและขอ้มูลของบุคคลที่ไดรั้บเสนอช่ือใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการ

ที่พน้ต าแหน่งตามวาระ  
5. รายละเอียดการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
6.  รายนามผูส้อบบญัชี และรายละเอียดค่าสอบบญัชี 
7. รายละเอียดกรรมการอิสระผูรั้บมอบฉันทะ 
8. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข.และแบบฟอร์มการลงทะเบียน  
9. เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้ือหุน้หรือผูแ้ทนของผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุม 
10. ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2560 
11. ขอ้บงัคบัในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประชุมผูถ้ือหุน้ และคะแนนเสียงส าหรับวาระการประชุม 
12. แผนที่สถานที่จดัประชุม 

ดว้ยคณะกรรมการบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ไดมี้มติใหเ้รียกประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2560 
ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุพรรณิการ์ ช้ัน 4 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง  
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 12) และจากการที่บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ใชสิ้ทธิในการเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุ
เป็นระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้านั้ น ไม่มีผูถ้ือหุ้นรายใดเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการบริษทัจึงก  าหนดระเบียบวาระ ซ่ึงบริษทัไดเ้ผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ckpower.co.th ตั้งแต่วนัที่ 
3 เมษายน 2560 แลว้ดงัน้ี 

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559  

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล การประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ของบริษทัประจ าปี 2559 จัดข้ึนเม่ือวนัที่ 19 เมษายน 2559 บริษทั 
ไดจ้ัดท ารายงานการประชุมแลว้เสร็จ และจัดส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่  
ผูถ้ือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมคร้ังน้ี รวมทั้ งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทัท่ี 
www.ckpower.co.th แลว้ (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1)  

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED 

http://www.ckpower.co.th/
http://www.ckpower.co.th/
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ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า การบนัทึกรายงานการประชุมมีความถูกตอ้งและครบถว้น 
เห็นควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2560 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญั
ผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2559 ดงักล่าว 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล   รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2559 ปรากฏในรายงานประจ าปี 2559 ซ่ึงบริษทั
ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ี และไดเ้ผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษทัท่ี www.ckpower.co.th แลว้ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2560 รับทราบ 
ผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2559 โดยไม่ตอ้งมีการลงมติ (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2) 

การลงมติ วาระน้ีเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ตอ้งลงมติ 

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุด ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2559 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล งบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 
ตามที่แสดงไวใ้นรายงานประจ าปี 2559 ซ่ึงไดผ้่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษทั รวมทั้งตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั แลว้ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2560 พิจารณาอนุมติั
งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 
ตามที่เสนอ ซ่ึงงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จของบริษทัดงักล่าวไดผ้่าน
การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัและตรวจสอบโดย
ผูส้อบบญัชีแลว้ (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2) 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2559 และการจัดสรรเงินก าไรไว้เป็นทุนส ารอง 
ตามกฎหมาย 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล จากงบการเงินเฉพาะกิจการประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ตามที่แสดงไวใ้นรายงาน
ประจ าปี 2559 บริษทัมีผลการด าเนินงานเป็นก าไรและไม่มีขาดทุนสะสม ซ่ึงตามมาตรา 115 
แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ประกอบขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 54 ห้ามมิให้
บริษทัจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรซ่ึงรวมถึงก  าไรสะสม ในกรณีที่
บริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยเงินปันผลให้แบ่งจ่ายตาม
จ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั และการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดรั้บอนุมติัจากที่ประชุมผูถ้ือหุน้   

http://www.ckpower.co.th/
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 นอกจากน้ี ขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 55 ก  าหนดใหบ้ริษทัตอ้งจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึง
ไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสม
ยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษทั
ไดจ้ดัสรรเงินทุนส ารองจากก าไรสุทธิปี 2559 แลว้จ านวน 54,773,658 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาผลการด าเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัประกอบ
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัแลว้  เห็นว่าปี 2559 บริษทัมีก  าไรเพียงพอในการจ่าย 
เงินปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2560 พิจารณาอนุมติั
การจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.06 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 442,200,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 42.49 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนส ารอง
ตามกฎหมายจากก าไรสุทธิปี 2559 เป็นจ านวน 54,773,658 บาท โดยบริษทัจะจ่ายเงินปันผล
ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิไดรั้บเงินปันผลตามที่ปรากฏช่ือ ณ วนัก  าหนดสิทธิผูถ้ือหุ้น (Record 
Date) ในวันที่ 22 มีนาคม 2560 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560  
(ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3) 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 5  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระ 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 20 ก  าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ในการประชุมสามญั
ผูถ้ือหุน้ประจ าปี โดยใหก้รรมการคนที่อยูใ่นต าแหน่งนานที่สุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งตามวาระ 
ซ่ึงกรรมการที่ออกตามวาระอาจได้รับเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้โดยในการประชุม
สามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2560 น้ี กรรมการท่ีพน้ต าแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ นายเตชะพิทย ์
แสงสิงแกว้ นายประเสริฐ มริตตนะพร นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์และดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์

 และจากการที่บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพื่อให้รับการพิจารณา
เห็นชอบเสนอเขา้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหนา้ ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ือหุ้นรายใด
เสนอช่ือบุคคลใดเขา้รับการพิจารณา และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดมี้มติ
เห็นควรเสนอใหก้รรมการที่พน้ต าแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีก
วาระหน่ึง  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซ่ึงไม่รวมกรรมการที่ไดรั้บการเสนอช่ือพิจารณาแลว้ เห็นสมควรเสนอที่ประชุม
สามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2560 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตาม
วาระตามขอ้เสนอของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน
ตามกระบวนการของบริษทั ไดแ้ก่ นายเตชะพิทย ์แสงสิงแกว้ นายประเสริฐ มริตตนะพร 
นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์และดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระหน่ึง (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4) 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้น
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
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ระเบียบวาระที่ 6  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2559 ไดอ้นุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 ในวงเงิน
ไม่เกิน 5,000,000 บาท และรางวลัประจ าปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 2,800,000 บาท 

ส าหรับปี 2560 คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2560 
พิจารณาอนุมติัก  าหนดค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย 
ตามอตัราและหลกัเกณฑเ์ดิมตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
เสนอ ดงัน้ี  

1. รางวลัประจ าปี 2559 ส าหรับคณะกรรมการบริษทั จดัสรรตามระยะเวลาที่ด  ารงต าแหน่ง 
และตามการเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษทัรวมเป็นเงินไม่เกิน 4,400,000 บาท 

2. ค่าตอบแทนประจ าส าหรับคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2560 
ซ่ึงจ่ายตามอตัราเดิมในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท รายละเอียดดงัน้ี 

2.1 ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งคณะกรรมการบริษทัจ่ายในอตัรา 300,000 บาท
ต่อคนต่อปี 

2.2 ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งประธานคณะกรรมการบริษทัในอตัรา 300,000 
บาทต่อคนต่อปี และประธานคณะกรรมการชุดย่อยในอตัรา 100,000 บาท 
ต่อคนต่อปี ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งคณะกรรมการชุดย่อยจ่ายเป็น  
รายคณะที่เป็นสมาชิกในอตัรา 40,000 บาทต่อคนต่อปี 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2560 พิจารณาอนุมติัก  าหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท และรางวลัประจ าปี 2559 ในวงเงิน
ไม่เกิน 4,400,000 บาท ซ่ึงมีรายละเอียดตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนเสนอ (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 5) 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถ้ือหุน้ที่มาประชุม 

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี  2560 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 53 ก  าหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชี 
และใหก้  าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูส้อบบญัชีนั้น ผูส้อบบญัชีซ่ึงพน้จากต าแหน่ง
ไปแลว้นั้นมีสิทธิท่ีจะไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้มารับต าแหน่งไดอ้ีก 

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีส าหรับปี 2560 ซ่ึงไดพ้ิจารณา
ความน่าเช่ือถือ ความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบติังาน
สอบบญัชี การใหบ้ริการในมาตรฐานการบญัชี และการรับรองงบการเงินไดท้นัเวลา ตลอดจน
ความเหมาะสมของค่าตอบแทน เห็นควรเสนอผูส้อบบญัชีแห่ง บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัส าหรับปี 2560 ทั้งน้ี โดยสอดคลอ้งกบัขอ้ก  าหนดของคณะกรรมการ
ก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ที่ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยจ์ัดให้มี  
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การหมุนเวียนผูส้อบบญัชีหากผูส้อบบญัชีรายเดิมปฏิบติัหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแลว้ห้ารอบบญัชีติดต่อกนั โดยบริษัทสามารถ
แต่งตั้ งผู ้สอบบัญชีรายใหม่ท่ีสังกัดส านักงานสอบบัญชีเดียวกับผู ้สอบบัญชีรายเดิมได ้
โดยเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาเสนอท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นแต่งตั้ง นางสาววราพร 
ประภาศิริกุล หรือ นางสาวสุพรรณี ตริยานนัทกุล หรือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ แห่ง 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั  คนหน่ึงคนใดเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2560 โดยมี
ค่าตอบแทนไม่เกิน 930,000 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2560 พิจารณาอนุมัติตามความเห็น 
ของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบท่ีเสนอให้แต่งตั้ง นางสาววราพร 
ประภาศิริกุล หรือ นางสาวสุพรรณี ตริยานนัทกุล หรือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ แห่ง 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั คนหน่ึงคนใดเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2560 โดยมี
ค่าตอบแทนไม่เกิน 930,000 บาท (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6)  

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 8 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

จึงเรียนเชิญท่านผูถ้ือหุ้นโปรดเขา้ร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงักล่าวโดยพร้อมเพรียงกนั โดยบริษัท 
จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมประชุมตั้ งแต่เวลา 12.30 น. และหากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถ 
มอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษทั คือ ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลอื่น 
เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารรายละเอียดกรรมการ
อิสระผูรั้บมอบฉันทะ (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 7) 

 อน่ึง บริษทัได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะส าหรับการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2560 มาพร้อมกนัน้ีแล้ว 
(ส่ิงที่ส่งมาด้วย 8) โปรดกรอกขอ้ความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ และขอความร่วมมือส่งหนังสือมอบฉันทะมายงั
บริษทัภายในวนัที่ 18 เมษายน 2560 หรือยื่นหนังสือมอบฉันทะดงักล่าวต่อพนักงานลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนก่อน 
เขา้ร่วมประชุม และขอใหท้่านหรือผูรั้บมอบฉันทะโปรดน าเอกสารและหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้ือหุ้นหรือผูแ้ทนของ 
ผูถ้ือหุ้นที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุม (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 9) มาแสดงดว้ย ทั้งน้ี บริษัทจะด าเนินการประชุมตามขั้นตอนและวิธีการ
ลงคะแนนเสียงตามเอกสารขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2560 (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 10) และเป็นไปตาม
ขอ้บงัคบับริษทั (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 11) 

โดยมติคณะกรรมการบริษทั 

(ดร. ทนง พิทยะ) 
ประธานกรรมการ 
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หมายเหตุ 1. ผูถ้ือหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะที่เขา้ร่วมประชุมโปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนมาแสดง ณ จุดลงทะเบียน
ในวนัประชุม ทั้งน้ี เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 

2. ท่านสามารถ download หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. (แบบ ค.ใชเ้ฉพาะ
กรณีผูล้งทะเบียนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ custodian ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น)
ไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี www.ckpower.co.th

ส าหรับผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะสามารถส่งหนงัสือมอบฉันทะกลบัคืนล่วงหนา้ไดท้ี่ ฝ่ายก  ากบัดูแลและ
กฎหมาย บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ภายในวนัที่ 18 เมษายน 2560

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 2560 จะด าเนินการประชุมเป็นภาษาไทย ผู ้ถือหุ้น
ชาวต่างชาติโปรดน าล่ามหรือผูแ้ปลภาษามาดว้ย เพื่อความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลในการประชุม

5. บริษทังดแจกของช าร่วยเพื่อเป็นการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย

http://www.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

