
  

 
   587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสทุธิสารวนิิจฉยั แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

      587 Sutthisarn Rd., Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400, Thailand. 

                                               Tel. (662) 691-9720-34, Fax:  (662) 691-9723 

 

ที CKP-18-BCC-L-022 

       26 มีนาคม 2561 

เรือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 

เรียน ท่านผูถ้ือหุน้ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 

สิงทส่ีงมาดว้ย : 1. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 

 2. รายงานประจาํปี 2560 และงบการเงินประจาํปี 2560 (แผน่ซีดี) 

3. รายละเอยีดการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2560 และการจดัสรรเงินไวเ้ป็นทนุสาํรองตามกฎหมาย 

4. รายละเอียดการสรรหาและขอ้มูลของบุคคลทีไดรั้บเสนอชือใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการแทนกรรมการ

ทีพน้ตาํแหน่งตามวาระ  

5. รายละเอยีดการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

6.  รายนามผูส้อบบญัชี และรายละเอียดค่าสอบบญัชี 

7. สารสนเทศของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) เรืองการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการ 

ทีเกียวโยงกนั เกียวกบัการซือหุน้ บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จาํกดั จาก บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้า

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

8. ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกบัรายการไดม้าซึงสินทรัพยแ์ละรายการเกียวโยงกนั 
ของ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 

9. รายละเอยีดการแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทั 

10. รายละเอยีดกรรมการอสิระผูรั้บมอบฉนัทะ 

11. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. และแบบฟอร์มการลงทะเบยีน  

12. เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม 

13. ขนัตอนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 

14. ขอ้บงัคบัในส่วนทเีกียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ และคะแนนเสียงสาํหรับวาระการประชุม 

15. แผนทสีถานทีจดัประชุม 

ดว้ยคณะกรรมการของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกัด (มหาชน) (“บริษทั”) ไดมี้มติให้เรียกประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจาํปี 2561 ในวันองัคารที 10 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชัน 4 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย 

แขวงดนิแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร (สิงทีส่งมาด้วย 15) และจากการทีบริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิในการเสนอ

เรืองเพือบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้านนั ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอเรืองเพือบรรจุเป็นระเบียบวาระ

การประชุม คณะกรรมการบริษทัจึงกาํหนดระเบียบวาระ ซึงบริษทัไดเ้ผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัที www.ckpower.co.th 

ตงัแต่วนัที 9 มีนาคม 2561 แลว้ดงันี 

  

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จาํกัด (มหาชน) 

CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED 
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ระเบียบวาระที 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560  

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัประจาํปี 2560 จดัขึนเมือวนัที 25 เมษายน 2560 บริษทั 

ไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมแลว้เสร็จ และจดัส่งสําเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้แก่ 

ผูถื้อหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครังนี รวมทงัได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทัที 

www.ckpower.co.th แลว้ (สิงทีส่งมาด้วย 1)  

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การบนัทึกรายงานการประชุมมีความถูกตอ้งและครบถว้น 

จึงเห็นควรเสนอทีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจาํปี 2560 ดงักล่าว 

การลงมต ิ วาระนีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

ระเบียบวาระที 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล   รายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2560 ปรากฏในรายงานประจาํปี 2560 ซึงบริษทั

ไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมครังนี และไดเ้ผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซตข์อง

บริษทัที www.ckpower.co.th แลว้ 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดําเนินงานของบริษทัในรอบปี  ให้ทีประชุมรับทราบโดยไม่มี 

การลงมติ  (สิงทีส่งมาด้วย 2) 

การลงมต ิ วาระนีเป็นวาระเพือทราบจึงไม่ตอ้งลงมติ 

ระเบียบวาระที 3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจําปี 2560 สินสุดวันที  31 ธันวาคม 2560 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล งบแสดงฐานะทางการเงินประจาํปี 2560  สินสุด ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 ตามทีแสดงไว้ใน

รายงานประจาํปี 2560 ซึงไดผ่้านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ

บริษทั และผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีแลว้   

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี 2560 

สินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2560 ซึงได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษทั และผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีแลว้  (สิงทีส่งมาด้วย 2) 

การลงมต ิ วาระนีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

ระเบียบวาระที 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2560 และการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสํารอง 

ตามกฎหมาย 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล จากงบการเงินเฉพาะกิจการประจาํปี สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2560 ตามทีแสดงไวใ้นรายงาน

ประจาํปี 2560 บริษทัมีผลการดาํเนินงานเป็นกาํไร และไม่มีขาดทุนสะสม ซึงตามมาตรา 115 

แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ประกอบขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 54 ซึงห้าม 

มิให้บริษทัจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอนืนอกจากเงินกาํไรซึงรวมถึงกาํไรสะสม ในกรณี
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ทีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยเงินปันผลให้แบ่งจ่ายตาม

จาํนวนหุน้ หุ้นละเท่าๆ กนั และการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดรั้บอนุมตัิจากทีประชุมผูถื้อหุน้ 

 นอกจากนี ขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 55 กาํหนดให้บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึง

ไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสม

ยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองนีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  ซึงบริษทั

ไดจ้ดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนสํารองตามกฎหมายในปี 2560 แล้วเป็นจาํนวน 14,322,552 บาท  

โดย ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 เงินทุนสํารองตามกฎหมายทีบริษทัไดจ้ดัสรรแลว้คิดเป็น 

ร้อยละ 1.03 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาผลการดาํเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัประกอบ

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัแลว้ เห็นว่าปี 2560 บริษทัมีกาํไรเพียงพอในการจ่าย 

เงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุน้ จึงเห็นควรเสนอทีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2561 พิจารณาอนุมติั

จัดสรรเงินไวเ้ป็นทุนสํารองตามกฎหมายสําหรับปี 2560 เป็นเงิน 14,322,552 บาท และ

จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.0225 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทงัสิน 165,825,000 บาท  

คิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 57.9 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ  

ทงันี เงินปันผลดงักล่าวจะจ่ายให้กับผูถื้อหุ้นทีมีสิทธิได้รับเงินปันผลตามทีปรากฏชือ  

ณ วนักาํหนดสิทธิผูถ้ือหุน้ (Record Date) ในวนัที 20 เมษายน 2561 ทงันี กรณีทีทปีระชุมสามญั

ผูถื้อหุ้นอนุมตัิให้จ่ายเงินปันผลบริษทัมีกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที 8 พฤษภาคม 2561 

(สิงทีส่งมาด้วย 3) 

การลงมต ิ วาระนีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

ระเบียบวาระที 5  พจิารณาแต่งตงักรรมการแทนกรรมการซึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 20 กาํหนดให้กรรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 ในการประชุมสามญั

ผูถื้อหุ้นประจาํปี โดยให้กรรมการคนทีอยูใ่นตาํแหน่งนานทีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่งตามวาระ 

ซึงกรรมการทีออกตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดาํรงตาํแหน่งใหม่ก็ได้ โดยในการประชุม

สามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2561 นี กรรมการทีพน้ตาํแหน่งตามวาระ 4 คน คือ ดร. ทนง พิทยะ 

ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล นายแวน ฮวง ดาว และ นายชยัวฒัน์ อทุยัวรรณ์ 

 และจากการทีบริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นมีสิทธิเสนอชือบุคคลเพือให้รับการพิจารณา

เห็นชอบเสนอเขา้รับการแต่งตงัเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นรายใด

เสนอชือบุคคลใดเขา้รับการพิจารณา และคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดมี้มติ

เห็นควรเสนอให้กรรมการทีพน้ตาํแหน่งตามวาระทงั 4 คน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่อไปอีก

วาระหนึง  
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึงไม่รวมกรรมการทีไดรั้บการเสนอชือพิจารณาแลว้ เห็นควรเสนอทีประชุม

สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 พิจารณาแต่งตงักรรมการแทนกรรมการทีพน้จากตาํแหน่ง 

ตามวาระตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการ

บริษทั ซึงไม่รวมกรรมการผูไ้ดรั้บการเสนอชือ ไดแ้ก่ ดร. ทนง พิทยะ ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล 

นายแวน ฮวง ดาว และ นายชัยวฒัน์ อุทยัวรรณ์ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีก

วาระหนึง  

ทงันี บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้มีสิทธิเสนอชือบุคคลเพือเขา้รับการพิจารณาแต่งตงัเป็น

กรรมการล่วงหนา้ โดยไม่มีผูถ้อืหุน้รายใดเสนอชือบุคคลเพือเขา้รับการพจิารณา (สิงทส่ีงมาด้วย 4) 

การลงมต ิ วาระนีตอ้งผา่นมติอนุมติัเลือกตงักรรมการเป็นรายบุคคล ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น

ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที 6  พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล ทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 ไดอ้นุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2560 ในวงเงิน

ไม่เกิน 5,000,000 บาท และรางวลัประจาํปี 2559 ในวงเงินไมเ่กิน 4,400,000 บาท 

สาํหรับปี 2561 คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 

พิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย 

ตามอตัราและหลกัเกณฑเ์ดิมตามมติทีประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน

เสนอ ดงันี  

1. รางวลัประจาํปี 2560 สําหรับคณะกรรมการบริษทั โดยจดัสรรตามระยะเวลาทีดาํรง

ตาํแหน่ง ในวงเงินรวมประมาณ 2,800,000 บาท 

2. ค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2561  

ซึงจ่ายตามอตัราเดิมในวงเงินรวมประมาณ 5,000,000 บาท รายละเอยีดดงันี 

2.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจ่ายในอัตรา 300,000 บาทต่อคนต่อปี และ

ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยจ่ายในอตัรา 40,000 บาทต่อคนต่อปี 

2.2 ค่าตอบแทนประจาํตาํแหน่งประธานคณะกรรมการบริษทัในอตัรา 300,000 

บาทต่อคนต่อปี และประธานคณะกรรมการชุดย่อยในอตัรา 100,000 บาท 

ต่อคนต่อปี  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 พิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทน

สําหรับคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ 

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษทั ดงันี  

1. รางวลัประจาํปี 2560 สําหรับคณะกรรมการบริษทั โดยจดัสรรตามระยะเวลาทีดาํรง

ตาํแหน่ง ในวงเงินรวมประมาณ 2,800,000 บาท 

2. ค่าตอบแทนประจาํปี 2561 สําหรับคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย 

ในวงเงินรวมประมาณ 5,000,000 บาท   

(สิงทีส่งมาด้วย 5)  
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การลงมต ิ วาระนีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทงัหมด

ของผูถ้อืหุน้ทีมาประชุม 

ระเบียบวาระที 7 พจิารณาแต่งตงัผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสําหรับปี 2561 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 และข้อ 53 กําหนดให้ในการประชุมสามัญประจําปีต้องมี 

การพิจารณาแต่งตังผูส้อบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู ้สอบบัญชี     

โดยผูส้อบบญัชีซึงพน้จากตาํแหน่งไปแลว้นนัมีสิทธิทีจะไดรั้บเลือกให้กลบัเขา้มารับตาํแหน่ง

ไดอ้กี  

ทีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอแต่งตงัผูส้อบบญัชีสาํหรับปี 2561 ซึงไดพิ้จารณา

ความน่าเชือถือ ความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบติังาน

สอบบญัชี การให้บริการในมาตรฐานการบญัชี และการรับรองงบการเงินไดท้นัเวลา ตลอดจน

ความเหมาะสมของค่าตอบแทน เห็นควรเสนอผูส้อบบญัชีแห่ง บริษทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั 

ซึงเป็นผูส้อบบญัชีทีไดร้ับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ 

ตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัสําหรับปี 2561 ทงันี โดยสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนด

ของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพยที์ให้บริษทัจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยจ์ดัให้มีการหมุนเวียนผูส้อบบญัชีหากผูส้อบบญัชีรายเดิมปฏิบติัหน้าทีสอบทาน

หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแลว้ห้ารอบบญัชีติดต่อกัน 

โดยบริษทัสามารถแต่งตงัผูส้อบบญัชีรายใหม่ทีสังกดัสํานักงานสอบบญัชีเดียวกบัผูส้อบ

บญัชีรายเดิมไดโ้ดยเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาเสนอทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตงั 

นายฉตัรชยั เกษมศรีธนาวฒัน์ หรือนางสาวศิราภรณ์ เออือนนัตก์ุล หรือนางชลรส สนัติอศัวราภรณ์ 

แห่ง บริษทั สาํนักงาน อีวาย จาํกดั คนหนึงคนใดเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2561 

โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 950,000 บาท และค่าใชจ้่ายอนืตามทีเกิดขึนจริง  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอทีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจาํปี 2561 พิจารณาอนุมัติตามข้อเสนอของ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัทีเสนอให้แต่งตงั นายฉตัรชยั เกษมศรีธนาวฒัน์ 

หรือนางสาวศิราภรณ์ เออือนนัตก์ุล หรือนางชลรส สันติอศัวราภรณ์ แห่ง บริษทั สาํนกังาน 

อวีาย จาํกดั คนหนึงคนใดเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2561 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 

950,000 บาท และค่าใชจ่้ายอนืตามทีเกิดขนึจริง (สิงทีส่งมาด้วย 6)  

การลงมต ิ วาระนีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

ระเบียบวาระที 8 พิจารณาอนุมัติการเข้าซือหุ้นบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จํากัด จาก บริษัท ทางด่วนและ

รถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล สืบเนืองมาจากทีประชุมคณะกรรมการบริษทัครังที 1/2561 เมือวนัที 27 กุมภาพนัธ์ 2561  

มีอนุมติัการเขา้ซือหุ้น บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จาํกดั (XPCL) คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 

2,065.00 ล้านบาท จากบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BEM)  

ในสัดส่วนร้อยละ 7.50 ของทุนจดทะเบียนของ XPCL คิดเป็นจาํนวนหุ้น 201,457,499 หุ้น 
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รวมทงัชาํระเงินค่าหุน้ตามสัดส่วนการถือหุน้ใน XPCL จนกวา่โครงการไซยะบุรีจะก่อสร้าง

แลว้เสร็จ เป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 399.20 ลา้นบาท   

การอนุมตัิ การซือหุ้นสามญั XPCL และการชาํระเงินค่าหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นใน XPCL 

จนกว่าโครงการไซยะบุรีจะก่อสร้างแลว้เสร็จ ถือเป็นรายการไดม้าซึงสินทรัพยต์ามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที ทจ. 20/2551 เรือง หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการทีมีนยัสาํคญั

ทีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึงทรัพยสิ์นลงวนัที 31 สิงหาคม 2551 และประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรืองการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการ

ของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัท ี29 ตุลาคม 

2547 และทีมีการแก้ไขเพิมเติม (ประกาศเรืองรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไป) โดยมีขนาดของ

รายการสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 12.05 ของมูลค่าสินทรัพยท์ีมีตวัตนสุทธิ (Net Tangible Asset : 

NTA) ของบริษทั ตามงบการเงินรวมสินสุด ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 (ซึงเป็นขนาดรายการ

สูงสุดตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพยที์มีตัวตนสุทธิ) และในช่วง 6 เดือนทีผ่านมาบริษัทไม่มี

รายการไดม้าซึงสินทรัพยร์ายการอนื  ดงันนั ขนาดรายการไดม้าซึงสินทรัพยท์งัสินจึงเท่ากบั

ร้อยละ 12.05 ของมูลค่าสินทรัพยที์มีตวัตนสุทธิ (Net Tangible Asset : NTA) ซึงขนาดของ

รายการไดม้าซึงสินทรัพยร์วมดงักล่าวตาํกว่าร้อยละ 15 ของ NTA ดงันนั บริษทัจึงไม่มีหน้าที

ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทํารายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

(ตลาดหลกัทรพัยฯ์)  

เนืองจากการเข้าซือหุ้น XPCL ดงักล่าว เป็นการเข้าทาํรายการระหว่างบริษัทกับ BEM  

ซึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่และเข้าข่ายเป็นบุคคลเกียวโยงกันของบริษัท จึงถือเป็นการทาํ

รายการทีเกียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 21/2551 เรือง 

หลกัเกณฑ์ในการเข้าทาํรายการทีเกียวโยงกัน ลงวนัที 31 สิงหาคม 2551 และประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการ

ของบริษทัจดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัท ี19 พฤศจิกายน 2546 และ

ทีมีการแก้ไขเพิมเติม (ประกาศเรืองรายการทีเกียวโยงกัน) และเมือพิจารณาขนาดของ

รายการดังกล่าวภายใต้ประกาศเรืองรายการทีเกียวโยงกันแลว้ รายการดงักล่าวมีขนาด

รายการเท่ากับร้อยละ 15.93 ของ NTA ตามงบการเงินรวมของบริษัท สินสุด ณ วนัที  

31 ธนัวาคม 2560 และในช่วง 6 เดือนทีผ่านมาบริษทัไม่มีรายการทีเกียวโยงกนัรายการอืน

กบั BEM  ดงันนั ขนาดรายการทเีกียวโยงกนัทงัสินเท่ากบัร้อยละ 15.93 ของ NTA ซึงขนาด

รายการรวมดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 3 ของ NTA ดังนัน บริษัทจึงมีหน้าทีต้องเปิดเผย

สารสนเทศการทาํรายการทีเกียวโยงกันต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ แต่งตงัทีปรึกษาทางการเงิน

อิสระ เพือแสดงความเห็นต่อผูถื้อหุ้น และจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัเพืออนุมติั

การเข้าทาํรายการดังกล่าว โดยต้องได้รับมติทีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมัติการเข้าทํารายการ

ดงักล่าวดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงของผูถ้ือหุ้นทีมาประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผูถื้อหุ้นทีมีส่วนไดเ้สีย ซึงบริษทัตอ้งจดัส่ง

หนังสือนัดประชุมผูถื้อหุ้นพร้อมกบัความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผูถ้ือหุ้น 

เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนั ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ 
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ทังนี การเข้าซือหุ้น XPCL จาก BEM จ ํานวนหุ้น 201,457,499 หุ้น มูลค่ารวมประมาณ 

2,065.00  ลา้นบาท เป็นมูลค่าจากการเจรจาต่อรองประกอบการพิจารณาร่วมกบัวิธีการประเมิน

มูลค่าหุ้นด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flow Approach) 

จาก บริษัท แอดไวเซอรี พลัส จาํกัด ทีปรึกษาทางการเงินของบริษัท เนืองจากเป็นวิธี 

ทีคาํนึงถึงผลการดาํเนินงานของ XPCL ในอนาคต โดยมีช่วงราคาสําหรับหุ้นของ XPCL  

ในสัดส่วนดังกล่าวอยู่ในช่วง 1,889-2,250 ลา้นบาท สําหรับค่าหุ้นทีต้องชําระเพิมตาม

สัดส่วนการถือหุ้นใน XPCL จนกว่าโครงการไซยะบุรีจะก่อสร้างแล้วเสร็จ รวมประมาณ 

399.20 ลา้นบาท ซึงเป็นมูลค่าทีจะตอ้งทยอยชาํระค่าหุน้พร้อมผูถ้ือหุน้รายอืนๆ ตามทกีาํหนด

ในสัญญาระหว่าง XPCL และเจ้าหนีสถาบนัการเงิน โดยบริษัทมีแหล่งทีมาของเงินทุน 

มาจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,500.00 ลา้นบาท หรือในเงินสกุลอืน 

ในจาํนวนเทียบเท่า (ในกรณีทีมีการออกหุน้กูใ้นสกุลเงินตราต่างประเทศ)  

โดยบริษทัถือว่าการเขา้ซือหุ้นดงักล่าวเป็นการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในประเภทธุรกิจ 

ในกลุ่ม ช.การช่าง ให้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายในการดาํเนินธุรกิจทีจะเป็น 

ผูล้งทุนหลกัในธุรกิจพลงังานไฟฟ้าของกลุ่ม ช. การช่าง ซึงจะช่วยเพิมมูลค่าของบริษทัและ

ความน่าสนใจทีนักลงทุนมีต่อบริษทั อนัจะเป็นผลดีต่อการระดมทุนต่อไปในอนาคต และ

เป็นการช่วยสร้างโอกาสในการเพิมรายได้และอตัราผลตอบแทนทีเหมาะสม และเพิมศกัยภาพ

ในการดาํเนินธุรกิจในระยะยาวใหก้บับริษทั  

ทงันี ทปีระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครงัท ี1/2561 เมือวนัท ี27 กุมภาพนัธ ์2561 ไดพ้ิจารณา

แล้วเห็นว่าการทํารายการเข้าซือหุ้น XPCL จาก BEM มีความสมเหตุสมผลและเป็นไป 

เพือประโยชน์สูงสุดของบริษทั โดยขอ้ตกลงในการเข้าทาํรายการมีเงือนไขการค้าทวัไป 

ในลกัษณะเดียวกันกับทีวิญ ูชนจะพึงกระทาํกับคู่สัญญาทวัไป (Arm’s Length Basis) และ 

ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษทัและบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึงไม่รวมกรรมการทีมีส่วนไดเ้สีย และ/หรือ กรรมการทีเป็นบุคคลทีเกียวโยง

กนัและคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาถึงประโยชน์ทีบริษทัจะไดรั้บความสมเหตุสมผล

ของการทาํรายการดงักล่าวขา้งตน้ เปรียบเทียบกบัการทาํรายการกบับุคคลอืนทีมิใช่บุคคล 

ทเีกียวโยงกนั มีความเห็นว่าการซือหุ้นและการเขา้ทาํสัญญาซือหุน้ บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ 

จาํกดั (XPCL) จาก บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) (BEM) นนั มีเงือนไข

เช่นเดียวกันกับการทํารายการกับคู่สัญญาทัวไปทีเป็นบุคคลทีมิใช่บุคคลทีเกียวโยงกัน  

(Arm’s Length Basis) และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษทัและบุคคลทีอาจมี

ความขดัแยง้จึงมีมติอนุมติัใหเ้สนอตอ่ทีประชุมผูถื้อหุน้เพือพิจารณาอนุมติัดงันี 

1. บริษทัสามารถขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานประเภท

ต่างๆ สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัทีเป็น Holding Company  

ในการลงทนุและเขา้ถือหุ้นในธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 
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2. เพือให้สอดคล้องและให้มีความชัดเจนยิงขึนจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้น 

ในประเภทธุรกิจในกลุ่ม บมจ. ช.การช่าง ทีให้บริษทัเป็นแกนหลกั (Flagship Company)  

ในการลงทนุดา้นธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าของกลุ่มบมจ. ช.การช่าง 

3. บริษทัจะมีสัดส่วนการถือหุ้นใน XPCL เพิมขึนจากร้อยละ 30.00 เป็นร้อยละ 37.50 

ของทุนจดทะเบียนของ XPCL ซึงจะทาํให้บริษัทได้รับส่วนแบ่งรายได้จากผล 

การดาํเนินงานของ XPCL เพมิขึนตามสัดส่วนการถือหุ้น 

4. ช่วยสร้างโอกาสในการเพิมรายได้และอตัราผลตอบแทนทีเหมาะสมและเพิมศกัยภาพ 

ในการดาํเนินธุรกิจในระยะยาวใหก้บับริษทั 

 จึงเห็นควรเสนอทปีระชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 พิจารณาอนุมติั ดงันี 

1.  อนุมติัการเขา้ซือหุ้น XPCL จาก BEM ในสดัส่วนร้อยละ 7.5 ของทุนจดทะเบียนของ 

XPCL คิดเป็นจาํนวนหุ้น 201,457,499 หุ้น มูลค่ารวมประมาณ 2,065.00 ลา้นบาท 

รวมทงัชาํระเงินค่าหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นใน XPCL จนกว่าโครงการไซยะบุรีจะ

ก่อสร้างแลว้เสร็จ เป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 399.20 ลา้นบาท 

 ทงันี การอนุมติัการเขา้ซือหุ้นดงักล่าวให้ถือเป็นการขออนุมติัให้เขา้ทาํรายการไดม้า

ซึงทรัพย์สิน และรายการทีเกียวโยงกนัของบริษทั ตามประกาศรายการได้มาหรือ

จาํหน่ายไป และประกาศรายการทีเกียวโยงกนัดว้ย  

2.  อนุมตัิมอบหมายให้ คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ

ผูจ้ัดการ  และ/หรือ บุคคลอืนใด ซึงได้รับการแต่งตงัจากคณะกรรมการบริหาร 

ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจ้ดัการ มีอาํนาจดาํเนินการเพือความ

สะดวกในการดาํเนินการดงัต่อไปนี  

 (1) เข้าลงนามในสัญญาซือขายหุ้น XPCL กับ BEM และปฏิบัติตามหน้าที 

ในการชาํระเงินค่าหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นใน XPCL จนกว่าโครงการ 

ไซยะบุรีจะก่อสร้างแล้วเสร็จ รวมถึงกําหนดรายละเอียดแก้ไขเพิมเติม 
เปลียนแปลง เงือนไขและขอ้ตกลงและราคา ตามความจาํเป็นและเหมาะสม

เพือให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ตลอดจนการลงนามในสัญญา  

และ/หรือ เอกสารอนืๆ การแกไ้ขเอกสารทางทะเบียน และกระทาํการใดๆ 
ทีจาํเป็นและเกียวขอ้งทงัหมดกบัการเขา้ซือหุ้น XPCL จาก BEM ดงักล่าว

จนเสร็จการ 

(2) ติดต่อ เจรจา ประสานงาน ขออนุญาต และขอผอ่นผนัเอกสารและหลกัฐาน

ต่างๆ กบัหน่วยงานรัฐบาลหรือหน่วยงานทีเกียวขอ้ง สถาบนัการเงิน นิติบุคคล 
บุคคล และ/หรือองค์กรใดๆ ทีเกียวขอ้งกบัการเขา้ซือหุ้น XPCL ตลอดจน

ออกเสียงลงคะแนนใหค้วามเห็นชอบในการแกไ้ขขอ้บงัคบั และ/หรือ สญัญา

ระหวา่งผูถื้อหุ้นของ XPCL (หากมี) 
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โดยรายละเอียดการเขา้ทาํรายการเขา้ซือหุ้น บริษทั ไซยะบุรีพาวเวอร์จาํกดั จาก บริษทั ทางด่วน

และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ปรากฏตามสิงทีส่งมาดว้ย (สิงทีส่งมาด้วย 7)  

ทงันี ทีประชุมได้อนุมัติแต่งตงัให้ บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จาํกัด เป็นทีปรึกษา

ทางการเงินอิสระ เพือแสดงความเห็นเกียวกบัความสมเหตุสมผลและประโยชน์ต่อบริษัท 

ความเป็นธรรมของราคา และเงือนไขของรายการทีเกียวโยงกนัในการเขา้ซือหุ้นดงักล่าว  

(สิงทีส่งมาด้วย 8) 

การลงมต ิ วาระนีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจาํนวนเสียงของผูถื้อหุ้น

ทมีาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ทีมีส่วนไดเ้สีย 

ระเบียบวาระที 9 พจิารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคบับริษัท  

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล ตามทีมีคาํสังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที 21/2560 เรือง การแก้ไขเพิมเติม

กฎหมายเพืออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เ มือวันที 4 เมษายน 2560  

(“คาํสัง คสช.”) ซึงให้ยกเลิกความในมาตรา 100 แห่งพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจาํกัด  

พ.ศ. 2535 และให้ใชค้วามใหม่แทนนัน บริษทัจึงควรพิจารณาแก้ไขขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 35  

ให้สอดคลอ้งกบัการแก้ไขมาตรา 100 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 

ดงักล่าว  

อนึง ขอ้บงัคบับริษทัทีไดมี้การจดทะเบียนไวก้บักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 

มีการระบุเลขข้อสุดทา้ยคลาดเคลือนจากขอ้ 60 เป็นขอ้ 65 ซึงเป็นขอ้กาํหนดเกียวกับตรา

ประทบัของบริษทั จึงเห็นควรให้มีการแก้ไขเลขข้อบงัคบัดงักล่าวให้ถูกต้องไปในคราว

เดียวกนั กล่าวคือ แกไ้ขเลขขอ้จากขอ้ 65 เป็นขอ้ 60 

(สิงทีส่งมาด้วย 9) 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอทีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจาํปี 2561 พิจารณาอนุมัติตามข้อเสนอของ

คณะกรรมการบริษทัทีเสนอให้แกไ้ขขอ้บงัคบัขอ้บงัคบับริษทั หมวด 4 การประชุมผูถื้อหุ้น 

(ขอ้ 35) เพือให้สอดคลอ้งกบัมาตรา 100 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 

ซึงไดแ้กไ้ขโดยคาํสงัหวัหนา้คณะรกัษาความสงบแห่งชาติที 21/2560 เรือง การแกไ้ขเพิมเติม

กฎหมายเพืออาํนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ และแก้ไขเลขข้อบงัคบัจากข้อ 65  

เป็นขอ้ 60 เนืองจากมีการระบุเลขขอ้บงัคบัขอ้สุดทา้ยคลาดเคลือน 

การลงมต ิ วาระนีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจาํนวนเสียงของผูถื้อหุ้น

ทมีาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที 10 เรืองอืนๆ (ถ้ามี) 
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 จึงเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นโปรดเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานทีดงักล่าวโดยพร้อมเพรียงกนั โดยบริษัท 

จะเปิดให้ลงทะเบียนเพือเข้าร่วมประชุมตงัแต่เวลา 12.30 น. และหากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได ้ท่านสามารถ 

มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษทั คือ นายเตชะพิทย ์แสงสิงแกว้ ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลอนืเขา้ร่วม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารรายละเอียดกรรมการอิสระ 

ผูรั้บมอบฉนัทะ (สิงทีส่งมาด้วย 10) 

  อนึง บริษทัไดจ้ดัเตรียมหนังสือมอบฉันทะสําหรับการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 มาพร้อมกนันีแล้ว  

(สิงทีส่งมาด้วย 11) โปรดกรอกขอ้ความและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ และขอความร่วมมือส่งหนงัสือมอบฉนัทะมายงั

บริษทัภายในวนัที 2 เมษายน 2561 หรือยืนหนังสือมอบฉันทะดงักล่าวต่อพนักงานลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนก่อน 

เข้าร่วมประชุม และขอให้ท่านหรือผูรั้บมอบฉันทะโปรดนําเอกสารและหลกัฐานแสดงความเป็นผู ้ถือหุ้นหรือผู ้แทน 

ของผูถื้อหุ้นทีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม (สิงทีส่งมาด้วย 12) มาแสดงด้วย ทงันี บริษัทจะดาํเนินการประชุมตามขนัตอนและ 

วิธีการลงคะแนนเสียงตามเอกสารขนัตอนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 (สิงทีส่งมาด้วย 13) และเป็นไป

ตามขอ้บงัคบับริษทั (สิงทีส่งมาด้วย 14) 

 

โดยมติคณะกรรมการบริษทั 

     -ลายมือชือ-    

                                     (ดร. ทนง พิทยะ) 

ประธานกรรมการ 

 

หมายเหตุ 1. ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะทีเขา้ร่วมประชุมโปรดนาํแบบฟอร์มลงทะเบียนมาแสดง ณ จุดลงทะเบียน

ในวนัประชุม โดยบริษทัเปิดรับลงทะเบยีนเวลา 12.30 น. ทงันี เพอืความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน

เขา้ร่วมประชุม 

  2. ท่านสามารถ download หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. (แบบ ค.ใชเ้ฉพาะ

กรณีผูล้งทะเบียนต่างประเทศและแต่งตงัให้ custodian ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น)  

ไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทัที www.ckpower.co.th  

   สาํหรับผูถ้ือหุน้ทีมอบฉนัทะสามารถส่งหนงัสือมอบฉันทะกลบัคืนล่วงหนา้ไดท้ีฝ่ายกาํกบัดูแลและ

กฎหมาย บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) เลขที 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย 

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ภายในวนัที  เมษายน  

 3. ผูถื้อหุ้นสามารถสอบถามขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบัการประชุมในแต่ละระเบียบวาระหรือส่งคาํถามหรือ

ข้อคิดเห็นล่วงหน้าก่อนวันประชุมที email address: compliance@ckpow er.co .th หรือ 

ir@ckpower.co.th หรือโทรสารหมายเลข 02-691-9723 หรือโทรศพัท์หมายเลข 02-691-9720-34 

ต่อ 2021, 2026, 2031 หรือ 2035 
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 4. การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2561 จะดาํเนินการประชุมเป็นภาษาไทย ผูถื้อหุ้น

ชาวต่างชาติโปรดนาํล่ามหรือผูแ้ปลภาษามาดว้ย เพือความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลในการประชุม 

 5. บริษทัไดจ้ดัสรรของว่างและเครืองดืมไวรั้บรองผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะทีมาร่วมประชุม 

 6. บริษทังดแจกของชาํร่วยเพือเป็นการปฏิบตัิตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย 

  


