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AGM 2561 
วันที่ 8 เมษายน 2561

เรื่อง   ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2561
เรียน   ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)  ส�าเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2560
 2)  รายงานประจ�าปี 2560 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)
 3) ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก�าหนดออกจาก 

 ต�าแหน่งตามวาระ
 4) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก แบบ ข. และแบบ ค

5) ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 6)  ค�าชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องน�ามาแสดงในวันประชุม 
 7)  ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8)  แผนที่สถานที่ประชุม 
 9)  แบบขอรับหนังสือรายงานประจ�าปี 2560 ในรูปแบบหนังสือ
 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา10.00 น. 
ณ โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด โฮเต็ล เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 โดย
มีระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1	 	 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	3/2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:  การประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่3/2560 จดัขึน้เมือ่วนัที ่28 สงิหาคม 2560 โดยบรษิทัฯ ได้จดัท�ารายงาน
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2560 แล้วเสร็จ โดยมีรายละเอียดตามส�าเนารายงานการประชุมที่
แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2560 ได้บันทึกถูก
ต้องครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ:   การพจิารณาวาระนีต้้องผ่านมตอินุมัตด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของจ�านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่	2	 	 พิจารณารับทราบผลการด�าเนินงานของบริษัทประจ�าปี	2560	

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:	 รายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ปรากฏในรายงานประจ�าปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือ
หุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการด�าเนินงานของ 
บริษัทฯ ประจ�าปี 2560 ดังกล่าว

การลงมติ:   วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

ระเบียบวาระที่	3	 พิจารณาอนุมัติงบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี	 31	 ธันวาคม	 2560	 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบ 
บัญชีรับอนุญาต	และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล	: เพือ่ให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) มาตรา 112 
และตามข้อบงัคบัของบรษิทั ข้อ 64 ซึง่ก�าหนดให้คณะกรรมการบริษทัจดัท�างบดลุ และบญัชีก�าไรขาดทนุ 



2 | หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2561

ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เพื่อน�ามาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

  บริษัทฯ ได้จัดท�างบการเงินของบริษัทฯ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยได้รับการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ใน
หมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจ�าปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ี 
ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้พจิารณาอนมุตังิบการเงินของบริษัทฯ 
และรายงานผูส้อบบญัช ีส�าหรบัปีส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ทีผ่่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชขีอง 
บรษิทัฯ และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ:   การพจิารณาวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของจ�านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึง่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่	4	 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินทุนส�ารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล	ส�าหรับผลด�าเนินการ	ประจ�าปี	2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล	: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และข้อบัง
คบับรษัิทฯ ข้อ 39 ก�าหนดให้ทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุ้นพจิารณาการจดัสรรก�าไรและจ่ายเงนิปันผลประจ�าปี 
นอกจากนี ้มาตรา 116 แห่ง พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั และข้อบงัคบับรษิทัฯ ข้อ 57 ก�าหนดให้
บรษิทัฯ ต้องจดัสรรก�าไรสทุธปิระจ�าปีส่วนหนึง่ไว้เป็นทนุส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสทุธปิระจ�า
ปีหักด้วยยอดเงนิขาดทนุสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทนุส�ารองนีจ้ะมจี�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุ
จดทะเบียน

  ผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ประจ�าปี 2560 บริษัทฯ มกี�าไรสทุธติามงบการเงนิจ�านวน 140,708,535.18 
บาท บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินก�าไรเป็นทุนส�ารองตามกฎหมายเป็นประจ�าปี 2560 จ�านวน 7,035,426.76 
บาท ซึ่งไม่ต�่ากว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ก�าหนด
ไว้

ส�าหรับการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ
ก�าไรสทุธิหลงัหักภาษีเงนิได้นติบิคุคล และส�ารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บรษิทัฯ อาจก�าหนดให้การ
จ่ายเงนิปันผลมอีตัราน้อยกว่าอตัราทีก่�าหนดข้างต้นได้หากบรษิทัมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องน�าเงนิก�าไรสทุธิ
จ�านวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

บริษัทฯ เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลประกอบการของบริษัทฯ ประจ�าปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 
0.14 บาท รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 126,000,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 89.55 ของก�าไรสุทธิ ซึ่งเป็นไป
ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายส�าหรับเงินได้จากการ
ได้รับเงินปันผลในอัตราตามที่กฎหมายก�าหนด

ความเห็นคณะกรรมการ	: คณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนมุตักิารจดัสรรก�าไรเป็น
ทนุส�ารองตามกฎหมาย ประจ�าปี 2560 จ�านวน 7,035,426.76 บาท และอนมัุตกิารจ่ายเงนิปันผลส�าหรบั
ผลประกอบการของบริษัทฯ ประจ�าปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 126,000,000 
บาท ในการนี ้คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้มมีตกิ�าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธริบัเงนิปันผล (Record Date) 
ในวันที่ 6 มีนาคม 2561 และก�าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ สิทธิในการรับ
เงนิปันผลของบริษัทฯ ยงัมคีวามไม่แน่นอน เนือ่งจากต้องรอการอนมุตัจิากทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�า
ปี 2561 ก่อน

การลงมติ:   การพจิารณาวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของจ�านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึง่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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ระเบียบวาระที่	5	 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:	 ตามพระราชบญัญตับิริษทัมหาชน มาตรา 71 และข้อบงัคบับรษัิทฯ ข้อ 22 ก�าหนดให้การประชมุสามญัผู้
ถอืหุน้ทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งจ�านวนหนึง่ในสามเป็นอตัรา ถ้าจ�านวนกรรมการแบ่งออกให้
ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่ง
อาจได้รบัเลอืกให้กลบัเข้ามารบัต�าแหน่งอกีได้ ทัง้นี ้กรรมการทีต้่องออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีทีส่อง
ภายหลังจดทะเบียนนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดนั้น
เป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง

  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2561 มีกรรมการซึ่งครบวาระการด�ารงต�าแหน่งจ�านวน 3 ท่าน 
โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1) นายจรุง  สุพรรณพงษ์  ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ

2) นายสมศักดิ์ หลิมประเสริฐ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการ

3) รศ. ประภาษ ไพรสุวรรณา  กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

  ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้ด�าเนินการสรรหากรรมการ โดย
พจิารณาบคุคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถ มปีระสบการณ์และประวตักิารท�างานทีด่ ีมภีาวะผู้น�า มวีสิยัทศัน์
กว้างไกล รวมทัง้ มคีณุธรรม จริยธรรม มทีศันคตทิีด่ต่ีอองค์กร สามารถอทุศิเวลาให้ได้อย่างเพยีงพออันเป็น
ประโยชน์ต่อการด�าเนนิกจิการของบรษิทัฯ นอกจากนี ้ยงัค�านงึถงึความหลากหลายในโครงสร้างของคณะ
กรรมการ คุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการ ตามกลยุทธ์
ทางธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และได้พิจารณา
ความเป็นอสิระของกรรมการอสิระในเรือ่งของประสทิธภิาพในการปฏบิตัหิน้าที ่รวมถึง สามารถให้ความ
เหน็ได้อย่างเป็นอสิระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้อง เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการ โดย
มีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงเห็นควรเสนอให้พิจารณาเลือกตั้ง (1) นายจรุง สุพรรณพงษ์ (2) นาย
สมศักดิ์ หลิมประเสริฐ และ (3) รศ. ประภาษ ไพรสุวรรณา กรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระให้กลับ
เข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง 

  รายละเอียดประวัติโดยสังเขป ของบุคคลข้างต้นปรากฏในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความเห็นคณะกรรมการ	: คณะกรรมการบรษัิท ซ่ึงไม่รวมกรรมการผูม้ส่ีวนได้เสีย ได้พจิารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหา 
และพจิารณาค่าตอบแทนแล้ว เหน็ว่ากรรมการทีไ่ด้รบัการเสนอชือ่มคุีณสมบตัเิหมาะสม ส�าหรบักรรมการ
ทีเ่ป็นกรรมการอสิระกเ็ป็นผู้ทีม่คุีณสมบตัคิรบถ้วนตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ และ 
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง (1) นายจรุง  
สุพรรณพงษ์ (2) นายสมศักดิ์ หลิมประเสริฐ และ (3) รศ. ประภาษ ไพรสุวรรณา กรรมการที่พ้นจาก
ต�าแหน่งตามวาระให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง 

การลงมติ:   การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1) เพื่อเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลาย

คนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงให้กรรมการคนใดมากหรอืน้อยกว่ากรรมการคอืน่ๆ ไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับจะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจ�านวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลง
มามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ�านวนทีพ่งึมหีรอืพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด

 ทั้งนี้ เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ในการเลือกตั้งกรรมการในครั้งนี้ บริษัทฯ 
เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้สามารถใช้สิทธใินการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล โดยจะเสนอให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้น
พิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล



4 | หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2561

ระเบียบวาระที่	6	 พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ	ประจ�าปี	2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:	 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 และข้อบังคับ
ของบรษิทัฯ ข้อ 32 ก�าหนดให้กรรมการมสิีทธไิด้รบัค่าตอบแทนในรปูของเงนิรางวลั เบีย้ประชุม บ�าเหนจ็ 
โบนสั หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืน่ตามทีท่ีป่ระชมุผู้ถอืหุน้จะพจิารณาและลงมตด้ิวยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

  ตามนโยบายการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จะค�านึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทยท่ีอยู ่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการ 
ดังกล่าวน้ันเพียงพอท่ีจะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตาม
ทิศทางธุรกิจที่บริษัทฯ ก�าหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

  คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ได้พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2561 โดยยดึ
นโยบายการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้าน
ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2561 ในรูปแบบ
ค่าเบี้ยประชุมภายในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา อัตราค่าตอบแทน

1. คณะกรรมการบริษัท

ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม
ประธานกรรมการ  20,000.00 บาท

รองประธาน/กรรมการคนละ  15,000.00 บาท 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม
ประธานกรรมการ  20,000.00 บาท

รองประธาน/กรรมการคนละ  15,000.00 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการ	: คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้
พิจารณากลั่นกรองโดยค�านึงถึงความเหมาะสมต่าง ๆ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2561 ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ:   การพจิารณาวาระนีต้้องผ่านมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ระเบียบวาระที่ 7	 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ประจ�าปี	2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล	: ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) มาตรา 120 และข้อบงัคบั 
บริษัทฯ ข้อ 67 ก�าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดจ�านวนเงิน 
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาเลือกผู้สอบบญัชีของบรษิทัฯ ประจ�าปี 2561 โดยพจิารณาจากความ
เป็นอสิระ คณุสมบตั ิทกัษะความรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ และพจิารณาค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี
ให้เหมาะสมกับหน้าที่ ภาระ ความรับผิดชอบ โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาแต่งตั้งผู้
สอบบัญชี ประจ�าปี 2561 จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีรายชื่อดังนี้

1) นายวิชัย รุจิตานนท์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ 
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2) นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ 
3) นายเสถียร วงศ์สนันท์    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ 
4) นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ 
5) นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445

  โดยก�าหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2561 มีอ�านาจในการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายนามข้างต้น 
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ�ากัด เป็นผู้มีอ�านาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รายอื่นของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ�ากัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ และเสนอให้ก�าหนดค่าสอบบัญชี
ประจ�าปี 2561 ส�าหรบัค่าสอบบญัชงีบการเงินประจ�าปี 2561 และค่าสอบทานงบการเงนิรายไตรมาส ใน
อัตรา 1,650,000.00 บาท

  ทั้งนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ�ากัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสีย
กับบริษัทฯ/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ	: คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณากล่ันกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอต่อที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาให้แต่งตั้งอนุมัติผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ�ากัด เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ ประจ�าปี 2561 โดยก�าหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

  1) นายวิชัย รุจิตานนท์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ 
2) นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ 
3) นายเสถียร วงศ์สนันท์    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ 
4) นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ 
5) นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445

  และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ�าปี 
2561 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ในอัตรา 1,650,000.00 บาท

การลงมติ:   การพจิารณาวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของจ�านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึง่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่	8	 พิจารณาเรื่องอื่นๆ	(ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 (Record Date) ใน
วันที่ 6 มีนาคม 2561 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเพื่อโปรดเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 
โดยบริษัทฯ เปิดลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 08.00 น.

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุม
ครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. ที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 4  
(แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) โดยให้เลือก
ใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ ขอเรียนว่ามีกรรมการอิสระที่ไม่ได้ครบก�าหนดออกตามวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 ดังนี้ โดยข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 5

1) นายสุวิทย์ สิงหจันทร์   ต�าแหน่งกรรมการอิสระ
2) นางวัลชลีย์ กาญจนจงกล   ต�าแหน่งกรรมการอิสระ

ทั้งน้ีขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารตามที่ก�าหนดมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าเพื่อให้ บริษัทฯ ได้
รับภายในวันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 
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ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาค�าช้ีแจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องน�ามาแสดง 
ในวันประชุม รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) โดยบริษัทฯ จะด�าเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่
เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

            ขอแสดงความนับถือ    
        โดยมติของคณะกรรมการ 
 
       

           (นายจรุง สุพรรณพงษ์) 
         ประธานกรรมการบริษัท

หมายเหตุ 
1.  ผูถื้อหุน้สามารถดหูนงัสอืเชญิประชมุและเอกสารประกอบในเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ (www.CPTthailand.com) และสามารถส่งค�าถาม

เพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัทฯ ล่วงหน้าผ่าน 
E-mail address: info@CPTthailand.com, tanatporn@CPTthailand.com, koonjair@CPTthailand.com 

 หรือส่งโทรสารไปยังหมายเลข 02-580-6332 โดยระบุข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อให้ชัดเจนเพื่อบริษัทฯ จะติดต่อกลับได้
2.  หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจ�าปี 2560 ของบริษัทฯ กรุณากรอกรายละเอียดใน
 “แบบขอรับหนังสือรายงานประจ�าปี 2560” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 9

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	: นางสาวฐณัชญ์พร ทองสุข หรือ นางสาวจิตติมา ค�าเวียงจันทร์
 บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 02-954-2590-2 โทรสาร 02-580-6332

สิง่ที่สง่มาด้วย 1 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จ านวน 270,000,000 หุ้น (สองร้อยเจ็ดสิบ
ล้านหุ้น) มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสบิสตางค์) เพื่อเสนอขายแก่ (1) ประชาชนทัว่ไปเป็น
ครัง้แรก จ านวน 243,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จะแบ่งออกเป็น (1.1) ผู้มีอุป
การคณุของผู้จดัจ าหนา่ย จ านวน 202,500,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และ (1.2) ผู้มี
อุปการคุณของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 40,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (2) กลุ่ม
พนักงานของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 13,500,000 หุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.50 บาท และ (3) 
บคุคลที่มีความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ ได้แก่ กรรมการอิสระ จ านวนไม่เกิน 13,500,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นเพิ่ม
ทนุ ตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนดงันี ้

  
เห็นด้วย 630,000,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
รวม 630,000,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 
 
 
 
 

วาระที่ 3 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
   

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมวา่ ขณะนีว้าระตา่ง ๆ ได้รับการพิจารณาจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ 
จึงสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดที่มีค าถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นและค าเสนอแนะแก่บริษัทหรือไม่ 

  
 เมื่อไมป่รากฏว่ามีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือเสนอเร่ืองอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ จึงกลา่วขอบคณุผู้
ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ และกลา่วปิดการประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 3/2560 
 

ปิดประชมุเวลา 11.00 น. 
 
 

ลงช่ือ…………............................………….. 
(นายจรุง   สพุรรณพงษ์) 

ประธานกรรมการ 
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รายงานการประชุมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2560
บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น.

ณ ส�านักงานของบริษัทฯ เลขที่ 230/7 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายจรุง สุพรรณพงษ์  ประธานกรรมการบริษัท
2. นายสุวิทย์ สิงหจันทร์   ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นางวัลชลีย์ กาญจนจงกล   กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
4. รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5. นายประดิษฐ์ สุคนธสวัสดิ์  กรรมการอิสระ
6. นายสมศักดิ์ หลิมประเสริฐ   กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 
7. นายอภิชาติ ปีปทุม   กรรมการ
8. นายนพดล วิเชียรเกื้อ   กรรมการ 
9. นางสาวหฤทัย หลิมประเสริฐ   กรรมการ 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ
1. นางสาวจิตติมา ค�าเวียงจันทร์  เลขานุการบริษัท
2. นางสาวฐณัชญ์พร ทองสุข   ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายบริหาร) 
3. นางสาวณัฐชานันท์ เธียรชัยตระกูล ผู้จัดการแผนกบัญชี
4. นายวิชา โตมานะ   ที่ปรึกษาทางการเงิน
5. นางสาววิจันทร์ รัตนกิตติอาภรณ์  ที่ปรึกษาทางการเงิน
6. นางสาวน�้าผึ้ง เพิ่มพงศาเจริญ  ที่ปรึกษาทางการเงิน

เริ่มประชุม	เวลา	10.00	น.
นายจรุง สุพรรณพงษ์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มา

เข้าร่วมประชุม และได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ณ เวลา 10.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะ รวม 15 ท่าน
นับจ�านวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 630,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อ
บังคับของบริษัท ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2560 

หลังจากนั้น ประธานฯ ชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้ 

ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น หุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง โดยผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 
จ�านวนหุ ้นที่ถือหรือรับมอบฉันทะมา และผู ้ถือหุ ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละ 
ระเบียบวาระได้ ในบัตรลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน

ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยประธานฯ จะสอบถามว่า มีผู้ใดไม่เห็น
ด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ และขอให้ท�าเครื่องหมายในช่อง □ ไม่เห็นด้วย หรือ □ งดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อ
ให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรลงคะแนนและน�าไปตรวจนับ ส�าหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วย ขอให้ท�าเครื่องหมายในช่อง □ เห็นด้วย ใน
บตัรลงคะแนนและส่งคนืแก่เจ้าหน้าทีห่ลงัเสรจ็สิน้การประชมุ ทัง้นี ้บรษิทัจะเกบ็บตัรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชมุทัง้หมด เพือ่ให้เกดิความ
โปร่งใสและใช้เป็นหลักฐาน แต่ไม่มีผลกระทบต่อผลคะแนนที่ประกาศไปแล้ว

ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ออกจากจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่
เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และให้ถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย บัตรลงคะแนนที่มาถึงเจ้าหน้าที่
นับคะแนน ภายหลังจากที่ได้ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนของระเบียบวาระนั้นๆ แล้ว จะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น และเมื่อเสร็จ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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จากประมวลผลคะแนนแล้ว ผูด้�าเนนิการประชมุจะประกาศผลคะแนนให้ทีป่ระชมุทราบ โดยผลคะแนนเสยีงทีน่บัได้จะเป็นคะแนนเสยีง
ที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมท้ังด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยแต่ละวาระจะใช้จ�านวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุม
ล่าสุดในวาระนั้นๆ

จากนั้นประธานฯ ได้น�าที่ประชุมเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

วาระที่	1		 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	2/2560

  ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 
2560 ตามส�าเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 
ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม เม่ือไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ของจ�านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลง
คะแนน รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนดังนี้

 
เห็นด้วย 630,000,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ -

รวม 630,000,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

วาระที่	2		 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

 ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ได้มีมติ
อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 270,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Initial 
Public Offering) และกลุ่มพนักงานของบริษัทฯ นั้น 

 เพื่อให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่อง การจ�าหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่
ประเภทหุน้และใบส�าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ของบรษิทัทีอ่อกตราสารทนุ ลงวนัที ่7 พฤศจกิายน 2557 (รวมทัง้ทีไ่ด้มกีารแก้ไขเพิม่เตมิ) 
(“ประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุที	่ทจ.	40/2557”) ซึง่ก�าหนดว่า บรษิทัทีอ่อกตราสารทนุต้องแบ่งแยกตราสารทนุทีจ่ะจดัสรรให้
แก่บคุคลต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน ประกอบกบับรษิทัฯ มคีวามประสงค์ทีจ่ะเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุบางส่วนให้แก่บคุคลทีม่คีวามสมัพนัธ์
และ/หรือผูม้อีปุการคณุของบรษัิทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จงึเหน็ควรเสนอให้ทีป่ระชมุพจิารณาอนมัุติให้บรษิทัฯ เปล่ียนแปลงการจดัสรร
หุ้นสามัญ จ�านวน 270,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประชาชนทั่วไป (Initial Public Offering) เพื่อประโยชน์ในการขยายกิจการ และการกระจายสัดส่วนการถือครอง
หุ้นให้ประชาชน บริษัทประสงค์จะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน โดยให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นต่อกลุ่มประชาชน
ทั่วไปเป็นจ�านวน 243,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ผ่านผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายและรับประกันการ
จัดจ�าหน่าย หรือผู้จัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่ายหลักทรัพย์ โดยมีสัดส่วนในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ของบริษัทฯ ดังนี้
(1) เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจ�าหน่ายหลักทรัพย์ จ�านวน 202,500,000 หุ้น 
(2) เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ จ�านวน ไม่เกิน 40,500,000 หุ้น หรือไม่เกินร้อยละ 15 ของจ�านวนหุ้นเพิ่ม 
 ทุนที่เสนอขายในครั้งนี้ทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557
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ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นให้ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ โดยก�าหนดคุณสมบัติของผู้มี
อุปการคุณซึ่งมีลักษณะความสัมพันธ์ที่สร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ดังนี้ 
(ก) บคุคลธรรมดาและ/หรอืนติบิคุคล ซึง่ท�าคุณประโยชน์ ให้ค�าแนะน�า หรอืให้ความช่วยเหลือในทางใดๆ ไม่ว่าโดยตรง

หรือโดยอ้อม แก่บริษัทฯ ได้แก่ ผู้ให้ค�าปรึกษาทางธุรกิจ เช่น ค�าปรึกษาด้านเทคโนโลยี ค�าปรึกษาด้านบัญชี ค�า
ปรึกษาการพัฒนาด้านการตลาด ค�าปรึกษาด้านสารสนเทศ ผู้ให้การสนับสนุนข้อมูลทางธุรกิจ ผู้แนะน�าลูกค้าและ
ธุรกิจ และผู้ให้การสนับสนุนด้านแหล่งเงินทุน 

(ข) บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทฯ ได้แก่ ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางการค้า ลูกค้า คู่
สัญญาทางการค้า ผู้จัดหาสินค้า ผู้จัดจ�าหน่ายวัตถุดิบ ตัวแทนจ�าหน่าย ผู้รับเหมางาน สถาบันการเงินที่ติดต่อ ทั้ง
ที่ติดต่อในปัจจุบัน ที่เคยติดต่อ หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อในอนาคต 

โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ หลิมประเสริฐ ในฐานะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้จัดท�า
รายชื่อผู้มีอุปการคุณที่จะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ และมอบหมาย
ให้ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นผู้ดูแลติดตามการจัดสรรหุ้นดังกล่าว

1.	 กลุ่มพนักงานของบริษัทฯ	 โดยให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้บริหารที่มิใช่กรรมการของบริษัทฯ และ
พนกังานของบรษิทัพร้อมกบัหุน้ทีเ่สนอขายต่อประชาชนทัว่ไป จ�านวนไม่เกนิ 13,500,000 หุ้น มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 0.50 
บาท โดยคณะกรรมการบรษิทัมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหรอืผูท้ีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิาร เป็น
ผูใ้ช้ดลุยพนิจิในการจดัสรรให้แก่บุคคลใด และ/หรอื ในจ�านวนมากน้อยเท่าใดกไ็ด้ หรอืปฏเิสธการจดัสรรหุน้ให้แก่บคุคล
ใดก็ได้

3.	 บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	 ได้แก่	 กรรมการอิสระ โดยให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อกรรมการ
อิสระของบริษัท พร้อมกับหุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป จ�านวนไม่เกิน 13,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 
บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรในแต่ละราย ดังนี้

ชื่อ ต�าแหน่ง
จ�านวนหุ้น
(ไม่เกิน)

%	ของหุ้นหลัง	
IPO

นายจรุง สุพรรณพงษ์ ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ 4,050,000 0.45%

นายสุวิทย์ สิงหจันทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 4,050,000 0.45%

นางวัลชลีย์ กาญจนจงกล กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 1,350,000 0.15%

รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 2,700,000 0.30%

นายประดิษฐ์ สุคนธสวัสดิ์ กรรมการอิสระ 1,350,000 0.15%

รวม 13,500,000 1.50%

ทัง้น้ี จ�านวนหุน้ท่ีบรษัิทฯ เสนอขายต่อกลุม่พนกังานของบรษิทัฯ ตามข้อ 2. และบคุคลทีม่คีวามสมัพนัธ์กบับรษิทัฯ ได้แก่ 
กรรมการอสิระ ตามข้อ 3. เมือ่รวมกับจ�านวนหุ้นทีบ่รษัิทฯ จะจดัสรรให้แก่ผูม้อุีปการคณุของบรษิทัฯ จะไม่เกนิกว่าร้อยละ 
25 ของจ�านวนหุ้นที่เสนอขายทั้งหมด

ทัง้นี ้หากมหีุน้เหลอืจากการจดัสรรและเสนอขายให้แก่กลุ่มพนกังานของบรษิทัฯ และกรรมการอสิระของบรษิทัฯ ตามข้อ 
2. และ 3. ดงักล่าวข้างต้น ให้น�าหุ้นส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดไปรวมกบัหุน้ทีเ่สนอขายต่อกลุม่ประชาชนทัว่ไปภายใต้บงัคับของ
ประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 39/2559 ทธ.27/2559 และ ทจ. 40/2557 และประกาศอืน่ทีเ่กีย่วข้องของ
ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ เกีย่วกบัเรือ่งหลักเกณฑ์เงือ่นไข วธิกีารในการจดัจ�าหน่าย
หลักทรัพย์ ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้
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คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเปล่ียนแปลงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 
270,000,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไว้หุน้ละ 0.50 บาท เพือ่เสนอขายแก่ (1) ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก จ�านวน 243,000,000 หุน้ มลูค่าที่
ตราไว้หุน้ละ 0.50 บาท จะแบ่งออกเป็น (1.1) ผูม้อีปุการคุณของผู้จดัจ�าหน่าย จ�านวน 202,500,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 0.50 บาท 
และ (1.2) ผูม้อีปุการคณุของบรษิทัฯ จ�านวนไม่เกนิ 40,500,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 0.50 บาท (2) กลุ่มพนกังานของบริษทัฯ จ�านวน
ไม่เกนิ 13,500,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 0.50 บาท และ (3) บุคคลทีม่คีวามสัมพนัธ์กบับรษิทัฯ ได้แก่ กรรมการอสิระ จ�านวนไม่เกนิ 
13,500,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 0.50 บาท โดยมรีายละเอยีดดงันี้

กลุ่ม จ�านวนหุ้น
%	ของหุ้นเพิ่มทุน

ทั้งหมด

1. กลุ่มประชาชนทั่วไป 243,000,000 90.00

1.1 จัดสรรให้ผู้มีอุปการคุณผู้จัดจ�าหน่าย 202,500,000 75.00

1.2 จัดสรรให้ผู้มีอุปการคุณบริษัทฯ ไม่เกิน 40,500,000 15.00

2. พนักงานและผู้บริหารที่มิใช่กรรมการ ไม่เกิน 13,500,000 5.00

3. บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ได้แก่ กรรมการอิสระ ไม่เกิน 13,500,000 5.00

รวม 270,000,000 100.00

และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการมอบอ�านาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริหาร มีอ�านาจพิจารณาก�าหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น 

(1) จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุเป็นครัง้เดยีวหรอืเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย ก�าหนดราคาเสนอขายการช�าระค่าหุน้ รวม
ถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 

(2) การเข้าเจรจา ท�าความตกลง และลงนามเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 
รวมทั้งด�าเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการ แต่งตั้งผู้จัดการจัดจ�าหน่ายหลักทรัพย์ ที่
ปรึกษาต่างๆ 

(3) ลงนามในเอกสารค�าขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานท่ีจ�าเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่ง
รวมถงึการตดิต่อการยืน่ค�าขออนญุาต เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการ หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและ
การน�าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอ�านาจด�าเนินการอื่นใดอัน
จ�าเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม เม่ือไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาและลงมติ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ของจ�านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลง
คะแนน อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จ�านวน 270,000,000 หุ้น (สองร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) เพื่อเสนอขายแก่ (1) ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก จ�านวน 243,000,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จะแบ่งออกเป็น (1.1) ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจ�าหน่าย จ�านวน 202,500,000 หุ้น มูลค่า
ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และ (1.2) ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ จ�านวนไม่เกิน 40,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.50 บาท (2) กลุ่มพนักงานของบริษัทฯ จ�านวนไม่เกิน 13,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
และ (3) บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ได้แก่ กรรมการอิสระ จ�านวนไม่เกิน 13,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการมอบอ�านาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริหารเป็นผู้มอี�านาจในการด�าเนินการเกี่ยวกบัการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียด
การลงคะแนนดังนี้

 
เห็นด้วย 630,000,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ -

รวม 630,000,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

วาระที่	3	 พิจารณาเรื่องอื่นๆ	(ถ้ามี)
  

 ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่าง ๆ  ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงสอบถาม
ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีค�าถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นและค�าเสนอแนะแก่บริษัทหรือไม่

 
 เมือ่ไม่ปรากฏว่ามผีูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรอืเสนอเรือ่งอืน่ใดให้ทีป่ระชมุพจิารณา ประธานฯ จงึกล่าวขอบคณุผูถื้อหุน้ทีเ่ข้าร่วม
ประชุม และกล่าวปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2560

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.

ลงชื่อ…………............................…………..
(นายจรุง สุพรรณพงษ์)

ประธานกรรมการ

      
ผู้บันทึกการประชุม

ลงชื่อ…………............................…………..
นางสาวจิตติมา ค�าเวียงจันทร์

เลขานุการบริษัท

สิง่ที่สง่มาด้วย 1 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จ านวน 270,000,000 หุ้น (สองร้อยเจ็ดสิบ
ล้านหุ้น) มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสบิสตางค์) เพื่อเสนอขายแก่ (1) ประชาชนทัว่ไปเป็น
ครัง้แรก จ านวน 243,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จะแบ่งออกเป็น (1.1) ผู้มีอุป
การคณุของผู้จดัจ าหนา่ย จ านวน 202,500,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และ (1.2) ผู้ มี
อุปการคุณของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 40,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (2) กลุ่ม
พนักงานของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 13,500,000 หุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.50 บาท และ (3) 
บคุคลที่มีความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ ได้แก่ กรรมการอิสระ จ านวนไม่เกิน 13,500,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นเพิ่ม
ทนุ ตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนดงันี ้

  
เห็นด้วย 630,000,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
รวม 630,000,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 
 
 
 
 

วาระที่ 3 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
   

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมวา่ ขณะนีว้าระตา่ง ๆ ได้รับการพิจารณาจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ 
จึงสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดที่มีค าถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นและค าเสนอแนะแก่บริษัทหรือไม่ 

  
 เมื่อไมป่รากฏว่ามีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือเสนอเร่ืองอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ จึงกลา่วขอบคณุผู้
ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ และกลา่วปิดการประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 3/2560 
 

ปิดประชมุเวลา 11.00 น. 
 
 

ลงช่ือ…………............................………….. 
(นายจรุง   สพุรรณพงษ์) 

ประธานกรรมการ 
 

สิง่ที่สง่มาด้วย 1 

       
ผู้บนัทกึการประชมุ 

 
 
 

ลงช่ือ…………............................………….. 
นางสาวจิตติมา ค าเวยีงจนัทร์ 

เลขานกุารบริษัท 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทน
กรรมการที่ครบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล	นายจรุง สุพรรณพงษ์
ต�าแหน่ง	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
ระยะเวลาการท�างาน	22 เมษายน 2559-ปัจจุบัน
อายุ	74ปี
จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  4,050,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.45 ของทุนที่ออกและช�าระแล้ว
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา  
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD) 
- หลกัสตูรประกาศนยีบตัร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบริษทัไทย รุน่ที ่104/2013
- หลักสูตรประกาศนียบัตรส�าหรับคณะกรรมการสรรหาและก�ากับดูแลกิจการ (RNG) รุ่นที่ 6/2014
ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ	

2559 – ปัจจุบัน

2555 – 2559

2558 – ปัจจุบัน

2539 – ปัจจุบัน

2533 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ 

บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ 

บมจ. อาเชียนโปแตชชัยภูมิ

บจ. อันดามัน บีช สวีท

บจ. ใสน�้าเย็น 

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุมในปี	2560  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทจ�านวน 4/4 ครั้ง
หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา		พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการบริษัทฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
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ชื่อ-นามสกุล	นายสมศักดิ์ หลิมประเสริฐ
ต�าแหน่ง	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
ระยะเวลาการท�างาน	16 กันยายน 2556-ปัจจุบัน
อายุ	64 ปี
จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 129,998,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 14.44 ของทุนที่ออกและช�าระแล้ว
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	บิดาของนางสาวหฤทัย หลิมประเสริฐ
คุณวุฒิทางการศึกษา 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยรุ่นที่ 104/2013
ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ	

2546 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุมในปี	2560	
-เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทจ�านวน 4/4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาจ�านวน 1/1 ครั้ง
หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา	พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการบริษัทฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
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ชื่อ-นามสกุล	รศ. ประภาษ ไพรสุวรรณา
ต�าแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
ระยะเวลาการท�างาน	16 กันยายน 2556-ปัจจุบัน
อายุ	62 ปี
จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 2,050,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.23 ของทุนที่ออกและช�าระแล้ว
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา 
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยรุ่นที่ 119/2009
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Financial Statements for Directors (FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 20/2013
-หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 17
ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ	

2555 – ปัจจุบัน

2558 – ปัจจุบัน

2558 – ปัจจุบัน

2557 – ปัจจุบัน

2559 – ปัจจุบัน

2552 – 2554

2553 – ปัจจุบัน

2554 – 2557

2554 – 2557

2555 – 2557

2555 – 2557

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

กรรมการและกรรมการอิสระ

กรรมการ

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

กรรมการ

กรรมการและกรรมการอิสระ

กรรมการ

รองประธานกรรมการ ,กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหา

กรรมการ

รองอธิการบดี

กรรรมการ

บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ 

บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น

บจก. เคเอ็มไอที ลาดกระบัง 

บมจ. บางกอกชีทเม็ททัล

บจก. พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors’ Pool)

บมจ. กสท โทรคมนาคม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง

คณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

แห่งชาติ

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุมในปี	2560	
-เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทจ�านวน 3/4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจ�านวน 3/4 ครั้ง
หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา	พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการบริษัทฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
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ค�านิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ก�าหนดค�านิยามกรรมการอิสระไว้เท่ากับข้อก�าหนดขั้นต�่า
ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

 กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ มีทักษะที่หลากหลายเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
มีความเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมที่จะแสดงความคิดเห็น
โดยอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย 
สามารถอุทิศเวลาและความพยายามให้กับการเป็นกรรมการของบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่โดยกรรมการอิสระจะต้องเป็นกรรมการท่ีไม่มี
ธุรกิจหรือการงานใดอันเก่ียวข้องกับบริษัทฯ อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตนและจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 

 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคล 
  ทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง เช่น เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผู้มอี�านาจควบคุมของบรษิทัฯ ทัง้นีใ้ห้นบัรวมการถอืหุน้ของผู้ทีเ่กีย่วข้องด้วย 

 2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า หรือเป็น 
  ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ 
  ขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)

 3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้ง 
  คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มี 
  อ�านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย

 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ 
  ควบคุมของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ 
  ของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความ 
  สัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจาก 
  การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท�ารายการทางการค้าที่กระท�าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า
หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วย
การรับหรือให้กู้ยืม ค�้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้
บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือ
ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า ทั้งนี้ การค�านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�านวณ
มูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ารายการที่เกี่ยว
โยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มี 
  อ�านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมี 
  ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ 
  บริษัทฯ สังกัดอยู่ 

 6. ไม่เป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการให้บรกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึง่ได้รบัค่าบรกิาร 
  เกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมทั้งไม่เป็น 
  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพด้วย เว้นแต่ 
  จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

 7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รบัแต่งตัง้ขึน้เพือ่เป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูเ้กีย่วข้องกบั 
  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
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 8. ไม่ประกอบกิจการทีม่สีภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นัียกบักจิการของบรษิทัฯ    หรอืบรษิทัย่อยหรอืไม่เป็นหุน้ส่วน 
  ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า หรือ 
  ถือหุ้นร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็น 
  การแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

 9. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัให้ตดัสินใจในการด�าเนนิกจิการของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษัิทย่อย  
  บรษัิทร่วม บรษิทัย่อยล�าดบัเดยีวกนั หรือนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง และไม่เป็นกรรมการของบรษิทัจดทะเบยีนทีเ่ป็น 
  บริษทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บริษทัย่อยล�าดบัเดยีวกนั

 10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

ภายหลังได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 10 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับ
เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

บริษัทฯ อาจแต่งตั้งบุคคลที่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการวิชาชีพเกินมูลค่าตามข้อ 4. หรือข้อ 
6. ข้างต้นเป็นกรรมการอิสระได้ หากกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างระมัดระวัง และมีความเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว
ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีและการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและให้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นใน
วาระแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

(ก)  ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ท�าให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ที่ก�าหนด

(ข)  เหตุผลและความจ�าเป็นที่ยังคง หรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

(ค)  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
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สิง่ที่สง่มาด้วย 4 (4.1) 

หน้า 1 ของ 1 
 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 

------------------------------------------------------------ 
 เขียนที่ .................................................................................... 

     วนั............... เดือน ...................................... ปี ....................... 
(1) ข้าพเจ้า.........................................................................................สญัชาติ....................อยูบ้่านเลขที่........................ถนน............................... 

ต าบล/แขวง.......................................อ าเภอ/เขต.....................................จงัหวดั.............................................รหสัไปรษณีย์............................. 
(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ซีพีท ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นรวม 

จ านวนทัง้สิน้ ..................................................................หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.........................................................เสียง ดงันี ้  
หุ้นสามญั........................................................................หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั..................................................................เสียง         
หุ้นบริุมสิทธิ.....................................................................หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั..................................................................เสียง   

(3) ขอมอบฉันทะให้ 
1) ..............................................................................................................................................อาย.ุ.....................................ปี                               

อยูบ้่านเลขที่.............................ถนน..........................................................ต าบล/แขวง..........................................................
อ าเภอ/เขต......................................................จงัหวดั............................................................รหสัไปรษณีย์...........................หรือ 

2) ..............................................................................................................................................อาย.ุ.....................................ปี                               
อยูบ้่านเลขที่.............................ถนน..........................................................ต าบล/แขวง..........................................................
อ าเภอ/เขต......................................................จงัหวดั............................................................รหสัไปรษณีย์...........................หรือ 

3) ..............................................................................................................................................อาย.ุ.....................................ปี                               
อยูบ้่านเลขที่.............................ถนน..........................................................ต าบล/แขวง..........................................................
อ าเภอ/เขต......................................................จงัหวดั............................................................รหสัไปรษณีย์........................... 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ในวนัจนัทร์ที่ 
23 เมษายน  2561 เวลา 10.00 น. ณ  โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด โฮเต็ล เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
10320  หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
(4)    กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชมุนัน้ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 

                        ลงลายมือชื่อ.........................................................ผู้มอบฉันทะ 
                (........................................................................) 

                                                                    
 

     ลงลายมือชื่อ..........................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 
                   (........................................................................) 
 
 

     ลงลายมือชื่อ..........................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 
                    (........................................................................) 
 
 

     ลงลายมือชื่อ...........................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 
                     (........................................................................) 

 

หมายเหต:ุ  -  ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยก
จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

  -  โปรดติดอากรแสตมป์ 20.-บาท 
 -  กรุณาแนบส าเนาบตัรประชาชน (ลงนามรับรองความถกูต้อง) ของผู้ รับมอบฉันทะพร้อมใบมอบฉันทะฉบบันี ้

 
อากรแสตมป์ 
20.- บาท 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (4.1)
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สิง่ท่ีสง่มาด้วย 4 (4.2) 

หน้า 1 ของ 4 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  (แบบที่กาํหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนตายตัว) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง กําหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 

------------------------------------------------------------ 

  เขียนท.ี....................................................................... 

 วนั............ เดือน .................................. ปี ................ 

 

(1) ข้าพเจ้า.........................................................................สญัชาติ..................อยูบ้่านเลขที่......................ถนน..................................... 

ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต.....................................จงัหวดั.................................รหสัไปรษณีย์.......................... 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ซีพีท ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จาํกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นรวม 

จํานวนทัง้สิน้ ........................................................หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั...........................................................เสียง

ดงันี ้ หุ้นสามญั...........................................................หุ้น       ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั......................................................เสียง       

หุ้นบริุมสิทธิ................................................................หุ้น       ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั......................................................เสียง   

(3) ขอมอบฉันทะให้ 

1) ..................................................................................................................................อาย.ุ..........................................ปี                               

อยูบ้่านเลขที่..................................ถนน...................................................ตําบล/แขวง.....................................................

อําเภอ/เขต...............................................จงัหวดั..................................................รหสัไปรษณีย์.................................หรือ 

 

2) .................................................................................................................................อาย.ุ..........................................ปี                               

อยูบ้่านเลขที่...................................ถนน..................................................ตําบล/แขวง.....................................................

อําเภอ/เขต....................................จงัหวดั.........................................................รหสัไปรษณีย์.....................................หรือ 

 

3) .................................................................................................................................อาย.ุ..........................................ปี                               

อยูบ้่านเลขที่...................................ถนน..................................................ตําบล/แขวง.....................................................

อําเภอ/เขต....................................จงัหวดั.........................................................รหสัไปรษณีย์..................................... 

 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ในวนั

จนัทร์ที่ 23 เมษายน  2561 เวลา 10.00 น. ณ  โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด โฮเต็ล เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วย

ขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 

 

(4) ในการประชมุครัง้นีข้้าพเจ้าประสงค์จะให้การออกเสยีงลงคะแนนเป็นไปดงันี ้

 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 3 / 2560 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระที่ 2  พิจารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี 2560  

  วาระนีเ้ป็นเร่ืองเพ่ือทราบ จงึไมต้่องมีการลงคะแนนเสียง 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินสาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (4.2)
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สิง่ท่ีสง่มาด้วย 4 (4.2) 

หน้า 2 ของ 4 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินทุนสาํรองตามกฎหมายและจ่ายเงนิปันผล สาํหรับผลดาํเนินการประจาํปี 2560 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระที่ 5  พิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ  

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข)  ให้ผู้ รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

 เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

5.1 นายจรุง  สพุรรณพงษ์ 

 เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

5.2 นายสมศกัดิ์ หลิมประเสริฐ 

 เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

5.3 รศ. ประภาษ ไพรสวุรรณา 

 เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระที่ 6  พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจาํปี 2561 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข)  ให้ผู้ รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2561 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข)  ให้ผู้ รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข)  ให้ผู้ รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่
ถกูต้องและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุได้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด 
ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉันทะให้
ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

 

                      ลงลายมือช่ือ.............................................................ผู้มอบฉันทะ 

             (........................................................................) 

                                                                    

     ลงลายมือช่ือ..............................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 

                 (........................................................................) 

 

อากรแสตมป์ 

20.-บาท 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (4.2)
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (4.2) สิง่ท่ีสง่มาด้วย 4 (4.2) 

หน้า 3 ของ 4 

      ลงลายมือช่ือ............................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 

                 (........................................................................) 

 

     ลงลายมือช่ือ..............................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 

                 (........................................................................) 

 

หมายเหต:ุ   

(1) ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

(2) วาระเลือกตัง้กรรมการ สามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

(3) ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุด้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสือ

มอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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สิง่ที่สง่มาด้วย 4 (4.2) 

หน้า 4 ของ 4 

ใบประจ ำต่อแบบพิมพ์หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข. 
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ซีพีท ีไดร์ แอนด์ เพำเวอร์ จ ำกัด (มหำชน) ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ใน
วนัจนัทร์ที่ 23 เมษายน  2561 เวลา 10.00 น. ณ  โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด โฮเต็ล เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง  เขต
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

--------------------------------------------------------------- 
วาระที่.................... เร่ือง.......................................................................................................................................................... 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระที่.................... เร่ือง.......................................................................................................................................................... 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระที่.................... เร่ือง.......................................................................................................................................................... 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระที่.................... เร่ือง.......................................................................................................................................................... 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระที่.................... เร่ือง.......................................................................................................................................................... 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระที ่               เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่)         
ชื่อกรรมการ         

 เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ         
 เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ         
 เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ         
 เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ         
 เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

หมายเหต:ุ    1.   โปรดติดอากรแสตมป์ 20.-บาท 
2. กรุณาแนบส าเนาบตัรประชาชน (ลงนามรับรองความถกูต้อง) ของผู้ รับมอบฉันทะพร้อมใบมอบฉันทะฉบบันี ้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (4.2)
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (Proxy Form C) 

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian)  

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง กําหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 

------------------------------------------------------------ 

เขียนที........................................................................ 

Written at 

 วนั............ เดือน .................................. ปี ................ 

 Date       Month                                  Year 

 

(1) ข้าพเจ้า .................................................................สญัชาต ิ..................สํานกังานตัง้อยูเ่ลขที่......................ถนน................................... 

I/We                                                                      Nationality              Having office located at               Road 

ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต.....................................จงัหวดั.................................รหสัไปรษณีย์.......................... 

Sub-district                                     District                                          Province                              Postal Code 

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั …………………………………………………………………....... 

As the custodian of 

ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จาํกัด (มหาชน)  

Being a shareholder of CPT Drives and Power Public Company Limited 

โดยถือรวมจํานวนทัง้สิน้ ............................................หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั..........................................เสียง ดงันี ้

Holding a total of                                                     shares and have the voting right of                                         votes as follows:                                             

หุ้นสามญั...................................................................หุ้น       ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั......................................................เสียง 

Ordinary share                                                          shares having the voting right of                                                         votes    

หุ้นบริุมสิทธิ................................................................หุ้น       ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั......................................................เสียง 

Preference share                                                      shares having the voting right of                                                          votes 

(2) ขอมอบฉันทะให้ 

Hereby appoint  

1) ช่ือ..................................................................................................................................อาย.ุ......................................ปี 

Name                                                                                                                             age                                  years 

อยูบ้่านเลขที่..................................ถนน...................................................ตําบล/แขวง..................................................... 

Residing/located at no.                Road                                                 Sub-district 

อําเภอ/เขต...............................................จงัหวดั..................................................รหสัไปรษณีย์.......................................หรือ 

District                                                     Province                                              Postal Code           or 

 

2) ช่ือ..................................................................................................................................อาย.ุ......................................ปี 

Name                                                                                                                             age                                  years 

อยูบ้่านเลขที่..................................ถนน...................................................ตําบล/แขวง..................................................... 

Residing/located at no.                Road                                                 Sub-district 

อําเภอ/เขต...............................................จงัหวดั..................................................รหสัไปรษณีย์.......................................หรือ 

District                                                     Province                                              Postal Code                                       or 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (4.3)
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สิง่ท่ีสง่มาด้วย 4 (4.3)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (Proxy Form C) 

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian)  

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง กําหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 

------------------------------------------------------------ 

เขียนที........................................................................ 

Written at 

 วนั............ เดือน .................................. ปี ................ 

 Date       Month                                  Year 

 

(1) ข้าพเจ้า .................................................................สญัชาต ิ..................สํานกังานตัง้อยูเ่ลขที่......................ถนน................................... 

I/We                                                                      Nationality              Having office located at               Road 

ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต.....................................จงัหวดั.................................รหสัไปรษณีย์.......................... 

Sub-district                                     District                                          Province                              Postal Code 

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั …………………………………………………………………....... 

As the custodian of 

ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จาํกัด (มหาชน)  

Being a shareholder of CPT Drives and Power Public Company Limited 

โดยถือรวมจํานวนทัง้สิน้ ............................................หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั..........................................เสียง ดงันี ้

Holding a total of                                                     shares and have the voting right of                                         votes as follows:                                             

หุ้นสามญั...................................................................หุ้น       ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั......................................................เสียง 

Ordinary share                                                          shares having the voting right of                                                         votes    

หุ้นบริุมสิทธิ................................................................หุ้น       ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั......................................................เสียง 

Preference share                                                      shares having the voting right of                                                          votes 

(2) ขอมอบฉันทะให้ 

Hereby appoint  

1) ช่ือ..................................................................................................................................อาย.ุ......................................ปี 

Name                                                                                                                             age                                  years 

อยูบ้่านเลขที่..................................ถนน...................................................ตําบล/แขวง..................................................... 

Residing/located at no.                Road                                                 Sub-district 

อําเภอ/เขต...............................................จงัหวดั..................................................รหสัไปรษณีย์.......................................หรือ 

District                                                     Province                                              Postal Code           or 

 

2) ช่ือ..................................................................................................................................อาย.ุ......................................ปี 

Name                                                                                                                             age                                  years 

อยูบ้่านเลขที่..................................ถนน...................................................ตําบล/แขวง..................................................... 

Residing/located at no.                Road                                                 Sub-district 

อําเภอ/เขต...............................................จงัหวดั..................................................รหสัไปรษณีย์.......................................หรือ 

District                                                     Province                                              Postal Code                                       or 

 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 4 (4.3)

3) ช่ือ..................................................................................................................................อาย.ุ......................................ปี 

Name                                                                                                                             age                                  years 

อยูบ้่านเลขที่..................................ถนน...................................................ตําบล/แขวง..................................................... 

Residing/located at no.                Road                                                 Sub-district 

อําเภอ/เขต...............................................จงัหวดั..................................................รหสัไปรษณีย์....................................... 

District                                                     Province                                              Postal Code 

 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ในวัน

จนัทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ  โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด โฮเต็ล เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 10320 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 

Anyone of these persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2018 Annual General Meeting of Shareholders 

on Monday April 23, 2018 at 10.00 a.m., at Swissotel Le Concorde Bangkok, No. 204 Ratchadapisek Road, Huaykwang Sub-district, 

Huai Khwang District, Bangkok 10320, or such other date, time and place as the meeting may be held. 

 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนในครัง้นี ้ดงันี ้

I/We hereby grant my/our proxy to attend and vote at the meeting as follows: 

 มอบฉันทะตามจํานวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 

      Grant my/our proxy in accordance with the total number of shares held and having right to vote 

 มอบฉันทะบางสว่น คือ 

      Grant certain of my/our proxy as follows: 

       หุ้นสามญั …………………………………….หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ………………………………………..เสียง 

            Ordinary share                                           shares having the voting right of                                                           votes 

       หุ้นบริุมสิทธิ …………………………………..หุ้น และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้ ………………………………………..เสียง 

            Preference share                                        shares having the voting right of                                                            votes 

      รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด …………………………………………….เสียง 

      Totaling                                                                                                           votes 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

I/We hereby grant my/our proxy to vote at the meeting on my/our behalf as follows: 

 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 3 / 2560 

Agenda 1  To consider approval of the minutes of extraordinary general meeting of shareholders no.3 / 2017  

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

      (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เห็นด้วย……………….เสียง       ไมเ่ห็นด้วย……………………..เสียง     งดออกเสียง…………………..เสียง 

          Approve                      votes          Disapprove                             votes         Abstain                                 votes  

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (4.3)
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วาระที่ 2  พิจารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี 2560 

Agenda 2  To consider and inform operating result of the Company for the year 2017  

     วาระนีเ้ป็นเร่ืองเพ่ือทราบ จงึไมต้่องมีการลงคะแนนเสียง  

   This agenda item is for acknowledgement, therefore there is no vote casting 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินสาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับ 

อนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

Agenda 3 To consider and approve the financial statement for the year ended December 31, 2017 which has been 

audited by the certified auditor and reviewed by the Audit Committee  

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

      (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เห็นด้วย……………….เสียง       ไมเ่ห็นด้วย……………………..เสียง     งดออกเสียง…………………..เสียง 

          Approve                      votes          Disapprove                             votes         Abstain                                 votes  

วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงนิทุนสาํรองตามกฎหมายและจ่ายเงนิปันผล สาํหรับผลดาํเนินการประจาํปี 2560 

Agenda 4 To consider and approve appropriated reserve capital and dividend payment for the operating result of the 

year 2017  

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

      (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เห็นด้วย……………….เสียง       ไมเ่ห็นด้วย……………………..เสียง     งดออกเสียง…………………..เสียง 

          Approve                      votes          Disapprove                             votes         Abstain                                 votes  

วาระที่ 5   พิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

Agenda 5 To consider and appoint directors who retired by rotation  

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

      (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

        เลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

                             Elect the entire group of nominated directors 

 เห็นด้วย……………….เสียง       ไมเ่ห็นด้วย……………………..เสียง     งดออกเสียง…………………..เสียง 

          Approve                      votes          Disapprove                             votes         Abstain                                 votes  

                        เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

                             Elect each nominated director individually 

1. ช่ือกรรมการ  นายจรุง สพุรรณพงษ์ 

                           Name of Director: Mr. Charoong Supanpong 
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 เห็นด้วย……………….เสียง       ไมเ่ห็นด้วย……………………..เสียง     งดออกเสียง…………………..เสียง 

          Approve                      votes          Disapprove                             votes         Abstain                                 votes  

2. ช่ือกรรมการ  นายสมศกัดิ์ หลิมประเสริฐ 

                           Name of Director: Mr. Somsak Limprasert 

 เห็นด้วย……………….เสียง       ไมเ่ห็นด้วย……………………..เสียง     งดออกเสียง…………………..เสียง 

          Approve                      votes          Disapprove                             votes         Abstain                                 votes  

3. ช่ือกรรมการ  รศ. ประภาษ ไพรสวุรรณา 

                           Name of Director: Mr. Prapart Praisuwanna 

 เห็นด้วย……………….เสียง       ไมเ่ห็นด้วย……………………..เสียง     งดออกเสียง…………………..เสียง 

          Approve                      votes          Disapprove                             votes         Abstain                                 votes  

วาระที่ 6   พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจาํปี 2561 

Agenda 6  To consider and approve the director’s remuneration in 2018  

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

      (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เห็นด้วย……………….เสียง       ไมเ่ห็นด้วย……………………..เสียง     งดออกเสียง…………………..เสียง 

          Approve                      votes          Disapprove                             votes         Abstain                                 votes  

วาระที่ 7   พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2561 

Agenda 7  To consider and approve the auditor appointment and audit fee for the year 2018  

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

      (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เห็นด้วย……………….เสียง       ไมเ่ห็นด้วย……………………..เสียง     งดออกเสียง…………………..เสียง 

          Approve                      votes          Disapprove                             votes         Abstain                                 votes  

วาระที่ 8   พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

Agenda 8  Other matters (if any)  

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

      (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เห็นด้วย……………….เสียง       ไมเ่ห็นด้วย……………………..เสียง     งดออกเสียง…………………..เสียง 

          Approve                      votes          Disapprove                             votes         Abstain                                 votes  

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้อง

และไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
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If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect 

and is not made on my/our behalf as the Company’s shareholders. 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดได้ หรือระบุได้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณา

หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบ

ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

In the event that I/we have not specified or have not clearly specified my/our voting instruction in any agenda, or in the event 

that the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in the event that 

there is any amendment or addition of any facts, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she 

deems appropriate in all respects. 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือ

เสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote in accordance with my/our 

voting instructions specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 

 

                      ลงลายมือช่ือ/Signed......................................................ผู้มอบฉันทะ/Grantor 

                            (........................................................................) 

                                                                    

     ลงลายมือช่ือ/Signed.....................................................ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

                                (........................................................................) 

 

      ลงลายมือช่ือ/Signed....................................................ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

                               (........................................................................) 

 

     ลงลายมือช่ือ/Signed.....................................................ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

                              (........................................................................) 

 

หมายเหต/ุRemarks:   

1.  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้ นที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลให้เทา่นัน้ 

 The Proxy Form C is only for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a 

custodian in Thailand to be the share depository. 

                  2. หลกัฐานทีต้่องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 

 Documents required to be submitted with this proxy form are: 

 (1) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 

       A power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this proxy form on his/her behalf 

 (2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะได้รับอนญุาตประกอบธรุกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

                            A document confirming that person who signs the proxy form is licensed to operate the custodian business 

อากรแสตมป์ 

20.-บาท 

Duty Stamp 

of Baht 20 
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ใบประจ าต่อแบบพิมพ์หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ค. 
Attachment to Proxy Form C 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ซีพีท ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ในวนั
จนัทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ  โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด โฮเต็ล เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10320 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
The appointment of proxy by a shareholder of CPT Drives and Power Public Company Limited for the 2018 Annual General Meeting of 
Shareholders on Monday April 23, 2018 at 10.00 a.m., at Swissotel Le Concorde Bangkok, No. 204 Ratchadapisek Road, Huaykwang 
Sub-district, Huai Khwang District, Bangkok 10320, or such other date, time and place as the meeting may be held.  

--------------------------------------------------------------- 
วาระที่.................... เร่ือง.......................................................................................................................................................... 
Agenda                  Subject: 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เห็นด้วย……………….เสียง       ไมเ่ห็นด้วย……………………..เสียง     งดออกเสียง…………………..เสียง 
          Approve                      votes          Disapprove                             votes         Abstain                                 votes  

วาระที่.................... เร่ือง.......................................................................................................................................................... 
Agenda                  Subject: 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เห็นด้วย……………….เสียง       ไมเ่ห็นด้วย……………………..เสียง     งดออกเสียง…………………..เสียง 
          Approve                      votes          Disapprove                             votes         Abstain                                 votes  

วาระที่.................... เร่ือง.......................................................................................................................................................... 
Agenda                  Subject 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เห็นด้วย……………….เสียง       ไมเ่ห็นด้วย……………………..เสียง     งดออกเสียง…………………..เสียง 
          Approve                      votes          Disapprove                             votes         Abstain                                 votes  

วาระที่.................... เร่ือง.......................................................................................................................................................... 
Agenda                  Subject: 
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 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เห็นด้วย……………….เสียง       ไมเ่ห็นด้วย……………………..เสียง     งดออกเสียง…………………..เสียง 
          Approve                      votes          Disapprove                             votes         Abstain                                 votes  

วาระที่.................... เร่ือง.......................................................................................................................................................... 
Agenda                  Subject: 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เห็นด้วย……………….เสียง       ไมเ่ห็นด้วย……………………..เสียง     งดออกเสียง…………………..เสียง 
          Approve                      votes          Disapprove                             votes         Abstain                                 votes  

วาระที ่               เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่)         
Agenda                  Subject: Election of Directors (continued) 

ชื่อกรรมการ         
Name of Director        

 เห็นด้วย……………….เสียง       ไมเ่ห็นด้วย……………………..เสียง     งดออกเสียง…………………..เสียง 
          Approve                      votes          Disapprove                             votes         Abstain                                 votes  

ชื่อกรรมการ         
Name of Director        

 เห็นด้วย……………….เสียง       ไมเ่ห็นด้วย……………………..เสียง     งดออกเสียง…………………..เสียง 
          Approve                      votes          Disapprove                             votes         Abstain                                 votes  

ชื่อกรรมการ         
Name of Director        

 เห็นด้วย……………….เสียง       ไมเ่ห็นด้วย……………………..เสียง     งดออกเสียง…………………..เสียง 
          Approve                      votes          Disapprove                             votes         Abstain                                 votes  

ชื่อกรรมการ         
Name of Director        

 เห็นด้วย……………….เสียง       ไมเ่ห็นด้วย……………………..เสียง     งดออกเสียง…………………..เสียง 
          Approve                      votes          Disapprove                             votes         Abstain                                 votes  

ชื่อกรรมการ         
Name of Director        

 เห็นด้วย……………….เสียง       ไมเ่ห็นด้วย……………………..เสียง     งดออกเสียง…………………..เสียง 
          Approve                      votes          Disapprove                             votes         Abstain                                 votes  
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ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถพิจารณามอบฉันทะให้แก่กรรมการ

อิสระ 1 ใน 2 ท่านที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจำาปี 2561 ดังมีราย

ชื่อดังต่อไปนี้  

1)  นายสุวิทย์ สิงหจันทร์   ตำาแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

2)  นางวัลชลีย์ กาญจนจงกล   ตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

หมายเหตุ: ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ ทั้ง 2 รายปรากฏตามเอกสารที่แนบท้าย

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทตามรายชื่อในข้างต้น หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน กรุณากรอกราย

ละเอียดในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งมาให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และขอให้ท่านส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว พร้อมสำาเนา

บัตรประชาชนของท่านกลับมายังบริษัท ภายในวันที่ 17 เมษายน 2561 เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้า 

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อน

เวลาประชุม ได้ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ของวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
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ชื่อ-นามสกุล นายสุวิทย์ สิงหจันทร์

ตำาแหน่ง  ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

อายุ 62 ปี

จำานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 4,050,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.45 ของทุนที่ออกและชำาระแล้ว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -

คุณวุฒิทางการศึกษา   

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยรุ่นท่ี 176/2013

- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นท่ี SET/2012

ประวัติการทำางานที่สำาคัญ 

2559 – ปัจจุบัน

2555 – ปัจจุบัน

2553 – ปัจจุบัน

2549 – 2553

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ผู้ช่วยผู้ว่าการประจำาสำานักผู้ว่าการ

ผู้อำานวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์

บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ 

บมจ. เพาเวอร์โซลูชั่น เทคโนโลยี 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การดำารงตำาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์   ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทจำานวน 4/4 ครั้ง

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำานวน 4/4 ครั้ง

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาจำานวน 1/1 ครั้ง

หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการบริษัทฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
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ชื่อ-นามสกุล นางวัลชลีย์ กาญจนจงกล

ตำาแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

อายุ 65 ปี

จำานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 1,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.17 ของทุนที่ออกและชำาระแล้ว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -

คุณวุฒิทางการศึกษา   

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์  (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ปริญญาโท พัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)  

- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยรุ่นท่ี 104/2013

ประวัติการทำางานที่สำาคัญ 

2555 – ปัจจุบัน

2559 – 2560

2559 – 2560

2551 – 2556

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

กรรมการ

กรรมการ

ผู้ช่วยสรรพากรพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 19

บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ 

บจก. สยาม มอลลอคา

บจก. สยาม บาเลียริค

กรมสรรพากร 

การดำารงตำาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์   ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทจำานวน 4/4 ครั้ง

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำานวน 4/4 ครั้ง

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาจำานวน 1/1 ครั้ง

หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการบริษัทฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
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ค�ำชี้แจงวิธีกำรมอบฉันทะ และกำรออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพำเวอร์ จ�ำกัด (มหำชน)

การลงทะเบียน

 การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2561 ของบริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

โดยบริษทัฯ จะเปิดรบัลงทะเบยีนตัง้แต่เวลา 8.00 น. ของวนัจนัทร์ที ่23 เมษายน 2561 ณ สถานทีป่ระชมุทีก่ำาหนดในหนงัสือเชญิประชมุ 

และจะดำาเนินการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะ

มาประชุม โปรดนำาหนังสือนัดประชุม ใบลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะมาด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไป

ด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ จงึเหน็ควรกำาหนดให้มกีารตรวจสอบเอกสาร และหลกัฐานแสดงการ

เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป บริษัทฯ จึงขอชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

  บุคคลธรรมดา

  (1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

   ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำาตัวประชาชน บัตรประจำาตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือ 

   หนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

  (2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

   2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน 

    และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

   2.2 สำาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ (1) และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำาเนาถูกต้อง

   2.3 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ (1)

  นิติบุคคล

  (1) กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าประชุมด้วยตนเอง

   1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ (1)

   1.2 สำาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำาเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมี 

    ข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำานาจกระทำาการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

  (2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะและให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม

   2.1 หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบทีแ่นบมาพร้อมหนงัสือนดัประชมุ (แบบใดแบบหนึง่) ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและ 

    ลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

   2.2 สำาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำาเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมี 

    ข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำานาจกระทำาการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

   2.3 สำาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำาเนาถูกต้อง

   2.4 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ (1)

  (3) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

   3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2

   3.2 ในกรณทีีผู่ถื้อหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทนุต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนต้องส่งหลกัฐานดงั 

    ต่อไปนี้เพิ่มเติม

    1) หนงัสอืมอบอำานาจจากผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผู้ลงทนุต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำาเนนิการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน

    2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั้งน้ี เอกสารที่มิได ้

     มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำาคำาแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติบุคคล 

     นั้นรับรองความถูกต้องของคำาแปล

ส่วนที่ 1 : วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำามาแสดงในวันประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6
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- กรณีมีการมอบอำานาจช่วงก่อนการมอบฉันทะ เอกสารแสดงการมอบอำานาจช่วงทุกช่วงต้องครบถ้วน ไม่ขาดตอน และมีถ้อยคำาให้ 

 มอบอำานาจช่วงได้ รวมถึงสำาเนาเอกสารของผู้มอบอำานาจช่วงทุกช่วงต้องครบถ้วน และรับรองสำาเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

- เอกสารที่จัดทำาขึ้นในต่างประเทศ ต้องมีการรับรองโดยโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหน่วยงานที่มีอำานาจคล้ายคลึงกันตาม 

 กฎหมายของแต่ละประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้กระทำาการแทน 

 อีกชั้นหนึ่ง

- เอกสารที่มีต้นฉบับไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำาคำาแปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมรับรองความถูกต้องของคำาแปลโดยผู้มอบฉันทะ

2. วิธีการมอบฉันทะ

  บรษัิทฯ ได้จดัส่งหนงัสอืมอบฉนัทะ จำานวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามแบบทีก่รมพฒันาธรุกจิการค้า กระทรวง

พาณิชย์ ได้กำาหนดไว้ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้

 (1) แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

 (2) แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำาหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

 (3) แบบ ค. เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น 

  ผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำาเนินการ ดังนี้ 

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้

2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง  

 ตามรายชื่อที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 4 โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ โดยเลือก 

 เพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

3. ปิดอากรแสตมป์ จำานวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำาหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้อำานวยความสะดวกในการ 

 ปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ ณ จุดรับลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม

4. ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 17 เมษายน 2561 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งช่ัวโมง เพื่อให้ 

 เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม 

ทัง้นี ้ผูถ้อืหุน้ไม่สามารถแบ่งแยกจำานวนหุน้โดยมอบฉนัทะให้ผูร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแบ่งแยกการลงคะแนนเสยีงได้และผูถ้อืหุ้นจะต้อง

มอบฉนัทะเท่ากับจำานวนหุน้ทีต่นถอือยูโ่ดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพยีงบางส่วนน้อยกว่าจำานวนทีต่นถอือยูไ่ด้ เว้นแต่เป็น Custodian  

ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำาโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซ่ึงผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะต้อง 

 ออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็น 

 บางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)

2. ในกรณีมอบฉันทะ

 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลง คะแนนเสียงของ 

  ผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการ 

  ลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือ 

  ในกรณทีีท่ีป่ระชมุมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนอืจากทีร่ะบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะ รวมถงึกรณทีีม่กีารเปลีย่นแปลง 

  หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

ส่วนที่ 2 : วิธีการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน
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วาระเลือกตั้งกรรมการ

 สำาหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 กำาหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียง

ข้างมากตามหลักเกณฑ์ และวิธีดังต่อไปนี้

  (1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง

 (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1) เพื่อเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะ 

  แบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่นๆ ไม่ได้

 (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับจะได้รับการเลือกต้ังให้เป็นกรรมการเท่ากับจำานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง 

  เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำานวนท่ีพึงมีหรือพึงเลือกตั้ง 

  ในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

 ทัง้นี ้เพ่ือการปฏบิติัให้เป็นไปตามหลกัการกำากับดแูลกจิการทีด่ ีในการเลอืกตัง้กรรมการในครัง้นี ้บรษิทัฯ จะเสนอให้ทีป่ระชุมพจิารณา

ลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่า 

 ผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชูมือขึ้น (เว้นแต่กรณีที่เป็นการลงคะแนนลับ) ผู้ถือหุ้นส่วน 

 ที่เหลือถือว่าเห็นด้วยโดยไม่ต้องชูมือ โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตาม ความเห็นได้เพียงอย่างใด 

 อย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำาหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)

มติของผู้ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม

- กรณีอื่นๆ ซ่ึงมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำาหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือ 

 ข้อบังคับนั้นกำาหนด โดยประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

1. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้นและประธานที่ประชุมอาจจะ 

 เชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

3. การลงคะแนนลับอาจกระทำาได้เม่ือมีผู้ถือหุ้นในท่ีประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และท่ีประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ โดยประธาน 

 ที่ประชุมจะเป็นผู้กำาหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีมติให้ลงคะแนนลับ

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

  ประธานทีป่ระชมุจะชีแ้จงวธิกีารนบัคะแนนเสยีงให้ทีป่ระชมุทราบก่อนเริม่วาระการประชมุ โดยบรษิทัฯ จะนบัคะแนนเสยีงแต่ละ

วาระ จากการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยประธานที่ประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับ

มอบฉนัทะทีไ่ม่เหน็ด้วย หรอืงดออกเสยีง ยกมอืและทำาเครือ่งหมายยนืยนัการลงคะแนนในบตัรลงคะแนน โดยบรษิทัฯ จะใช้วธิหีกัคะแนน

เสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ออกจากจำานวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ 

และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

  กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนน

เสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรลงคะแนน หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน) หรือ กรณีที่มีการแก้ไขการลงคะแนน

ในบัตรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำากับ
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ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

38. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การ 

 ประชมุสามัญดังกล่าวให้กระทำาภายในสี ่(4) เดอืนภายหลังการส้ินสุดรอบปีทางการบญัชขีองบรษิทั การประชมุผูถ้อืหุน้คราวอืน่ๆ  

 ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

 คณะกรรมการจะเรยีกประชุมวสิามญัเมือ่ใดก็ได้สุดแต่คณะกรรมการจะเหน็สมควร หรอืเมือ่ผู้ถอืหุ้นคนหนึง่หรอืหลายคนซึง่มหุ้ีน 

 นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าช่ือกันทำาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก 

 ประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามัญเมือ่ใดก็ได้ แต่ต้องระบเุรือ่งและเหตผุลในการทีข่อให้เรยีกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสอืดัง 

 กล่าวด้วย ในกรณเีช่นนี ้คณะกรรมการต้องจัดให้มกีารประชมุผู้ถอืหุน้ภายในสีส่บิห้า (45) วนั นบัแต่วนัทีไ่ด้รบัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้

 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซ่ึงเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้น 

 คนอื่น ๆ รวมกันได้จำานวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำาหนดระยะเวลา 

 ตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอัน 

 จำาเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำานวยความสะดวกตามสมควร 

 ในกรณทีีป่รากฏว่าการประชมุผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นการเรยีกประชุมเพราะผู้ถอืหุน้ตามวรรคสามครัง้ใด จำานวนผู้ถอืหุน้ซึง่มาร่วมประชมุ 

 ไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามทีก่ำาหนดไว้ ผูถ้อืหุน้ตามวรรคสามต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีเกดิจากการจดัให้มกีารประชมุ 

 ในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

39. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำาปีพึงกระทำา มีดังนี้

 (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทได้ดำาเนินการไปในระยะรอบปีที่ผ่านมา

 (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำาไรขาดทุนของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

 (3) พิจารณาจัดสรรกำาไรและการจ่ายเงินปันผล

 (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำาหนดค่าตอบแทน

 (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของบริษัท

 (6) กิจการอื่นๆ

40. ในการบอกกล่าวเรียกประชมุผูถื้อหุน้น้ัน ให้คณะกรรมการจดัทำาหนงัสอืนดัประชมุระบุสถานที ่วนั เวลา ระเบยีบวาระการประชมุ  

 พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งเสนอ 

 ความเห็นและคำาแนะนำาของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น นายทะเบียนและต่อตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที ่

 บริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม

 

 คำาบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม

41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้โดยผู้รับมอบฉันทะไม่จำาเป็น 

 ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท การมอบฉันทะจะต้องทำาเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและทำาตามแบบที่นายทะเบียนบริษัท 

 มหาชนจำากัดกำาหนด 

 ก่อนเข้าร่วมประชุม ผู้รับมอบฉันทะจะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำาหนดไว้ 
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36 | หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น (ประจำาปี 2561)

42. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่ 

 น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำานวนหุ้นท่ี 

 จำาหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหน่ึง (1) ชั่วโมง จำานวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาเข้าร่วมประชุม 

 ไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามทีก่ำาหนดไว้ หากว่าการประชมุผู้ถอืหุน้นัน้ได้เรยีกนดัเพราะผู้ถอืหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงับไป  

 ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง 

 ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำาเป็นต้องครบองค์ประชุม

43. ประธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้มหีน้าทีค่วบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคับของบรษิทัว่าด้วย 

 การประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธาน 

 กรรมการเป็นประธานแทน กรณีไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือก 

 ผูถ้อืหุน้คนหนึง่ (1) เป็นประธานในทีป่ระชมุ และให้การประชมุดำาเนนิไปตามลำาดบัวาระทีก่ำาหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุ เว้นแต่ 

 ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำาดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

44. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น การออกเสียงลงคะแนนในส่วนที่ถือว่าหุ้นหนึ่ง 

 มีเสียงหนึ่งนั้น มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำาหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

 

 ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นร่วมกันในหุ้นเดียว บุคคลเหล่านั้นจะต้องแต่งตั้งให้บุคคลในจำานวนนั้นแต่เพียงคนเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิในการ 

 ออกเสียงลงคะแนน

 

 การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำาโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ 

 ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำาหนด

 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียง 

 ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

45. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

 (1)  ในกรณีปกติ การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ 

   จากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม 

   ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

  (2)  ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ 

   มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

   (ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำาคัญให้แก่บุคคลอื่น

   (ข)  การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

   (ค)  การทำา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำาคัญ การมอบหมายให้ 

     บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำาไรขาดทุนกัน

   (ง)  การเพิ่มทุนหรือการลดทุน

   (จ)  การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท

   (ฉ)  การออกหุ้นกู้

   (ช)  การควบบริษัท

   (ซ)  การเลิกบริษัท

   (ฌ)  เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำาหนด
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46. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จหรือพิจารณาเรื่องท่ีผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้น 

 นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำาเป็นต้องเลื่อน 

 การพิจารณาเรื่องดังกล่าวไป ให้ที่ประชุมกำาหนดสถานที่วันและเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือ 

 นัดประชุมผู้ถือหุ้น ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้  

 ให้โฆษณาคำาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

47. สถานท่ีจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำานักงานใหญ่ของบริษัท หรือท้องที่อันเป็นท่ีตั้งของสาขา 

 ของบริษทั หรอืจงัหวดัใกล้เคยีง หรอื ณ ทีอ่ืน่ใดตามทีป่ระธานกรรมการ หรอื ผูซ้ึง่ได้รบัมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำาหนด

การแต่งตั้งกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการ

20. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

 (1)  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง

 (2)  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1) เพื่อเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้  

   แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่นๆ ไม่ได้

 (3)  บคุคลซึง่ได้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตามลำาดบัจะได้รบัการเลอืกตัง้ให้เป็นกรรมการเท่ากบัจำานวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะ 

   พึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในลำาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำานวนท่ีพึงมีหรือ 

   พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

22. ในการประชุมสามัญประจำาปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำาแหน่งอย่างน้อยจำานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำานวน 

 กรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

 

 กรรมการที่จะต้องออกจากตำาแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำากัด การออก 

 จากตำาแหน่งของกรรมการตามวาระนั้นจะใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อๆ ไปให้กรรมการที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดเป็น 

 ผู้ออกจากตำาแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตำาแหน่งนานเท่าๆ กัน เป็นจำานวนมากกว่าจำานวนที่ต้องพ้น 

 จากตำาแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำาแหน่งโดยวิธีจับสลาก ทั้งนี้ กรรมการผู้ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือก 

 เข้ารับตำาแหน่งใหม่อีกก็ได้

32. กรรมการมสีทิธิได้รบัค่าตอบแทนจากบรษิทัในรปูของเงนิรางวัล เบีย้ประชมุ บำาเหนจ็ โบนสั หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะ 

 อืน่ๆ ตามข้อบงัคบัหรือตามทีท่ีป่ระชมุผูถื้อหุน้กำาหนด ซึง่ประกอบด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำานวนเสยีงทัง้หมด 

 ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ ทัง้นี ้ไม่ว่าจะกำาหนดเป็นจำานวนแน่นอน หรอืกำาหนดเป็นกฎเกณฑ์ทีจ่ะใช้ในการพจิารณาเป็นคราวๆ ไป  

 หรือกำาหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตาม 

 ระเบียบของบริษัท

 ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซ่ึงได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับ 

 ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทอีกต่างหากด้วย

 

 การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหน่ึง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำารงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามท่ี 

 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำาหนด

การจ่ายเงินปันผลและเงินสำารอง

53. ห้ามมใิห้ประกาศจ่ายเงนิปันผล นอกจากโดยมตขิองท่ีประชมุผู้ถอืหุน้ หรอืมตขิองคณะกรรมการกรณทีีม่กีารจ่ายเงนิปันผลระหว่าง 

 กาลเงินปันผลจะต้องจ่ายจากเงินกำาไรเท่านั้น
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 การจ่ายเงินปันผลจะต้องแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นภายใน หนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมี 

 มติเช่นว่านั้น แล้วแต่กรณี และโฆษณาคำาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหน่ึงเป็นระยะเวลา 

 ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

54. ให้บริษัทประกาศและจ่ายเงินปันผลหลังจากหักขาดทุนสะสมทั้งหมดออกแล้ว

 หากบริษัทขาดทุน ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจนกว่าจะได้แก้ไขให้หายขาดทุนเช่นนั้น

55. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทมีกำาไรพอสมควรที่ 

 จะกระทำาเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

56. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำานวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะได้มีกำาหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ

57. บริษัทต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำาไรสุทธิประจำาปี หักด้วยยอดเงิน 

 ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำารองนี้จะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ สิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

 นอกจากทุนสำารองดังกล่าว คณะกรรมการอาจจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำารองอื่น ตามที่เห็นว่าจะเป็น 

 ประโยชน์ในการดำาเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้

 เมื่อได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำารองอื่น ทุนสำารองตามกฎหมาย และทุนสำารองส่วนลำ้ามูลค่าหุ้น 

 ตามลำาดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้ 

58. ในกรณีที่บริษัทยังจำาหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำานวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทอาจจ่ายเงินปันผล 

 ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

การสอบบัญชีและผู้สอบบัญชี

64. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำางบดุล และบัญชีกำาไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นใน 

 การประชุมสามัญประจำาปี เพื่อพิจารณาและอนุมัติ งบดุลและบัญชี

 กำาไรขาดทุนนี้คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

65. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำาปี

 (1)  สำาเนางบดุลและบัญชีกำาไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

 (2)  รายงานประจำาปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงประกอบรายงานดังกล่าว

66. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อมติทั้งหมด 

 ของทีป่ระชมุคณะกรรมการและทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะถอืว่าเป็นหลกัฐานทีถ่กูต้อง และหลกัฐานนีใ้ห้เก็บรกัษาไว้ ณ สำานกังานใหญ่ 

 ของบริษัท หรือคณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลใดทำาหน้าที่เก็บรักษาไว้ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำานักงานใหญ่ ในกรณีที่เก็บ 

 รักษาไว้ในท้องที่อื่นนอกเหนือจากที่ตั้งสำานักงานใหญ่ คณะกรรมการต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบก่อน

67. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีประจำาปีของบริษัทและกำาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้น 

 จะเลือกกลับเข้าตำาแหน่งอีกก็ได้
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68. ผู้สอบบัญชีอาจเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทก็ได้ แต่ต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำารงตำาแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

69. ผู้สอบบัญชีมีอำานาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เก่ียวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สิน และหนี้สินของ 

 บริษัทได้ในระหว่างเวลาทำาการของบริษัท ในการน้ีให้มีอำานาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำารงตำาแหน่งหน้าท่ีใดๆ  

 ของบริษัท และให้ตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำาเนินกิจการของบริษัทได้

70. ผู้สอบบัญชีต้องทำารายงานเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีตามกฎหมายว่าด้วยการสอบบัญชี

71. ผูส้อบบญัชมีสีทิธทิำาคำาชีแ้จงเป็นหนงัสอืเสนอต่อทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ และมหีน้าทีเ่ข้าร่วมประชมุในการประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทกุ 

 ครั้งที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกำาไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นและให้ 

 บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย 
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 แผนที่โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด 

  สิง่ท่ีสง่มาด้วย 8 

 

แผนที่โรงแรมสวสิโฮเตล็ เลอ คองคอร์ด  
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แบบขอรับหนังสือรำยงำนประจ�ำปี 2560 ในรูปแบบหนังสือ
บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพำเวอร์ จ�ำกัด (มหำชน)  

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

 บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน)  ได้จัดทำารายงานประจำาปี 2560 (รวมงบการเงินประจำาปี 2560) ในรูปแบบ

ซีดีรอม (CD-ROM) และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว 

 อย่างไรก็ตาม หากผู ้ถือหุ ้นมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำาปี 2560 (รวมงบการเงินประจำาปี 2560) ท่ีจัด

พิมพ์ในรูปแบบหนังสือ ซ่ึงมีเน้ือหาเช่นเดียวกับซีดีรอม โปรดทำาเครื่องหมายในช่อง  ที่ท่านประสงค์ขอรับเอกสารที่จัดพิมพ ์

เป็นรปูเล่มและกรอกรายละเอยีดข้างท้ายนีแ้ละนำามายืน่รบัทีจ่ดุลงทะเบยีนในทีป่ระชุมวนัที ่23 เมษายน 2561 หรอืส่งกลับมายงับรษิทัฯ 

ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ และหากไม่สามารถมารับด้วยตนเองได้ ทางบริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารให้ท่านทางไปรษณีย์ต่อไป

 มีความประสงค์ขอรับเอกสารดังต่อไปนี้ ในรูปแบบหนังสือ

   รายงานประจำาปี 2560

ข้าพเจ้า ชื่อ               นามสกุล

ที่อยู่ เลขที่     หมู่ที่         ซอย

หมู่บ้าน                ถนน

แขวง/ตำาบล               เขต/อำาเภอ     

จังหวัด                 รหัสไปรษณีย์     

โทรศัพท์                โทรสาร       

E-mail       

หมายเหตุ :  เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งกลับไปยังบริษัทฯ ผ่านช่องทางดังนี้

   - ทางโทรสาร 02-580-6332 หรือ 

   - E-mail address: info@CPTthailand.con, tanatporn@CPTthailand.com, koonjair@CPTthailand.com  

   - ทางไปรษณีย์ วงเล็บมุมซอง (ขอรับหนังสือรายงานประจำาปี 2560 ในรูปแบบหนังสือ) ส่งมาที่ บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ 

เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน) เลขที่ 230/7 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:  นางสาวฐณัชญ์พร ทองสุข หรือ นางสาวจิตติมา คำาเวียงจันทร์

        บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน)

        โทรศัพท์  02-9542590-2 โทรสาร 02-580-6332

.....................................................................................
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ณ ห�อง Salon B ชั้น 2 
โรงแรมสว�สโฮเต็ล เลอ คองคอร�ด 

204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห�วยขวาง เขตห�วยขวาง กรุงเทพมหานคร

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู�ถือหุ�น
ประจำป� 2561

 วันจันทร�ที่ 23 เมษายน 2561
เวลา 10:00 น.

บร�ษัท ซีพ�ที ไดร� แอนด� เพาเวอร� จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุม แบบ 3

w w w . C P T t h a i l a n d . c o m

Head Quarter
230/7 Thetsabarnrungruknuer Road, Ladyao, Jattujak, Bangkok 10900 
Thailand
Tel : 02 954 2590-2, 02 954 2630-2, 02 591 3973-4
Fax : 02 580 6332


