




บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน)

AGM 2562 

	 วันที่	12 เมษายน	2562

เรื่อง	 ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2562

เรียน	 ท่านผู้ถือหุ้น	บริษัท	ซีพีที	ไดร์	แอนด์	เพาเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)	 ส�าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2561

  2)	 รายงานประจ�าปี	2561 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล	(CD-ROM)

  3) ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก�าหนดออกจาก	

ต�าแหน่งตามวาระ

  4)	 หนังสือมอบฉันทะ

	 	 5)	 ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

   6)	 สารสนเทศและรายละเอียดเก่ียวกับการออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้

แก่บุคคลในวงจ�ากัด	(Warrant	PP	หรือ	PP-W)

	 	 	 7)	 แบบรายงานการเพิ่มทุน	(แบบ	F	53-4)

   8)	 ค�าชีแ้จงวธิกีารลงทะเบยีน	การมอบฉนัทะ	เอกสารและหลกัฐานทีผู่เ้ข้าร่วมประชมุต้องน�ามาแสดงในวนัประชุม

  9)	 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

  10)	 แผนที่สถานที่ประชุม	

  11)	 แบบขอรับหนังสือรายงานประจ�าปี	2561	ในรูปแบบหนังสือ

 

	 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท	 ซีพีที	 ไดร์	 แอนด์	 เพาเวอร์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุม 

สามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี	2562	ในวันจันทร์ที่	29 เมษายน	2562	เวลา 10.00	น.	ณ	ห้องแมจิก	3	ชั้น	2	โรงแรม	มิราเคิล	แกรนด์	 

คอนเวนชั่น	99	ถนนก�าแพงเพชร	6	แขวงตลาดบางเขน	เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร	10210 โดยมีระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที ่1  พิจารณารับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2561	ซึ่งประชุมเมื่อวันที่	23	เมษายน	2561	โดยบริษัทได้จัดท�า

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2561	แล้วเสร็จ	 โดยมีรายละเอียดตามส�าเนารายงานการ

ประชุมที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้	(สิ่งที่ส่งมาด้วย	1)

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2561	 ได้บันทึก

ถูกต้องครบถ้วน	จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ:	 	 	 	 วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

และมีสิทธิออกเสียง

ระเบียบวาระที ่2  พิจารณารับทราบผลการด�าเนินงานของบริษัทประจ�าปี 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:  รายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทในรอบปี	 2561	 ปรากฏในรายงานประจ�าปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือ

หุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้	ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร	(สิ่งที่ส่งมาด้วย	2)	

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการด�าเนินงานของ 

บริษัทประจ�าปี	2561	ดังกล่าว

การลงมต:ิ	 	 	 	 วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ	จึงไม่ต้องมีการลงมติ
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2562

ระเบียบวาระที่ 3  พิจารณาและอนุมัติงบการเงินส�าหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:  เพือ่ให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิริษทัมหาชนจ�ากดั	พ.ศ.	2535	(รวมทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ)	มาตรา	112  

และตามข้อบงัคบัของบรษิทั	 ข้อ	 64	 ซึง่ก�าหนดให้คณะกรรมการบรษิทัจดัท�างบดลุ	 และบญัชีก�าไรขาดทนุ	 

ณ	วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	เพื่อน�ามาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

     บริษัทได้จัดท�างบการเงินของบริษัทส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	 ธันวาคม	2561	 โดยได้รับการตรวจสอบ

จากผู้สอบบัญชี	และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว	โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่

ในหมวด	 “งบการเงิน”	 ของรายงานประจ�าปี	 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมใน 

ครั้งนี้	ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร	(สิ่งที่ส่งมาด้วย	2)

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของ 

บรษิทัและรายงานผูส้อบบญัชี	ส�าหรบัปีส้ินสุดวนัที	่31	ธนัวาคม	2561	ทีผ่่านการตรวจสอบจากผู้สอบ

บญัชขีองบรษิทั	และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ:	 	 	 	 วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 4   พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินก�าไรส่วนหน่ึงเป็นทุนส�ารองตามกฎหมายและการจ่าย

เงินปันผล ส�าหรับผลด�าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	 พ.ศ.	 2535	 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)	 มาตรา	 115	 และ 

ข้อบังคับบริษัท	ข้อ	39	ก�าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรก�าไรและจ่ายเงินปันผล

ประจ�าปี	 นอกจากนี้	 มาตรา	 116	 แห่ง	 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	 และข้อบังคับบริษัท	 

ข้อ	 57	 ก�าหนดให้บริษัทต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ	 5 

ของก�าไรสุทธิประจ�าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา	(ถ้ามี)	จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวนไม่น้อย 

กว่าร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียน

     บรษิทัมนีโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ	40	ของก�าไรสทุธหิลงัหกัภาษเีงนิได้ 

นิติบุคคล	 และส�ารองตามกฎหมาย	 อย่างไรก็ตาม	 บริษัทอาจก�าหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตรา 

น้อยกว่าอัตราท่ีก�าหนดข้างต้นได้หากบริษัทมีความจ�าเป็นที่จะต้องน�าเงินก�าไรสุทธิจ�านวนดังกล่าวมา

ใช้เพื่อขยายการด�าเนินงานของบริษัท

     จากผลการด�าเนนิงานของบรษิทัประจ�าปี	2561	บรษัิทมกี�าไรสทุธติามงบการเงนิจ�านวน	14,423,793.85 

บาท	บรษิทัได้จดัสรรเงนิก�าไรเป็นทนุส�ารองตามกฎหมายเป็นประจ�าปี	2561	จ�านวน	721,189.69	บาท	 

ซึ่งไม่ต�่ากว่าร้อยละ	5	ของก�าไรสุทธิของบริษัทตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทก�าหนดไว้

ความเห็นคณะกรรมการ:	 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�าไร

เป็นทุนส�ารองตามกฎหมาย	ประจ�าปี	2561	จ�านวน	721,189.69	บาท	และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ส�าหรับผลประกอบการของบริษัทประจ�าปี	 2561	 ในอัตราหุ้นละ	 0.012	 บาท	 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน	

10,800,000	 บาท	 ในการนี้	 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	74.88	 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

และส�ารองตามกฎหมาย	 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัททั้งนี้	 บริษัทจะหักภาษี	 

ณ	ที่จ่าย	ส�าหรับเงินได้จากการได้รับเงินปันผลในอัตราตามที่กฎหมายก�าหนด	ในการนี้	คณะกรรมการ

บริษัทได้มีมติก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล	(Record	Date)	ในวันที่	21	มีนาคม	2562 

และก�าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่	24	พฤษภาคม	2562	ทั้งนี้	สิทธิในการรับเงินปันผลของบริษัทยังมี

ความไม่แน่นอน	เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2562	ก่อน

การลงมติ:	 	 	 	 วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียง
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บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน)

ระเบียบวาระที่ 5  พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต�าแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	มาตรา	71	และข้อบังคับบริษัทข้อ	22	ก�าหนด

ให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง	 ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งจ�านวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา	 ถ้า

จ�านวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้	 ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม	

โดยกรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต�าแหน่งอีกได้	 ทั้งนี้	 กรรมการที่ต้อง

ออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนนั้น	 ให้จับสลากกัน	 ส่วนปีหลังๆ	 ต่อไปให้

กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง

	 	 	 	 	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2562	มีกรรมการซึ่งครบวาระการด�ารงต�าแหน่งจ�านวน	3	ท่าน	

โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

      1)	 นางวัลชลีย์		กาญจนจงกล	 กรรมการอิสระ

      2)	 นายสุวิทย์		สิงหจันทร์					 กรรมการอิสระ

      3)	 นายธีรยุทธ	เพ็ชรวงศ์	 กรรมการ

	 	 	 	 	 ทั้งนี้	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

สรรหา	ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจ�าปี	2561	(สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่	2)	โดยพิจารณาคุณสมบัติของ

กรรมการในด้านต่างๆ	 เป็นรายบุคคลแล้ว	 เห็นว่ากรรมการทั้ง	 3	 ท่านซึ่งต้องออกจากต�าแหน่งตาม

วาระ	 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ	 มีประสบการณ์และประวัติการท�างานที่ดี	 มีภาวะผู้น�า	 มี 

วิสัยทัศน์กว้างไกล	รวมทั้ง	มีคุณธรรม	จริยธรรม	มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร	สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่าง

เพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินกิจการของบริษัท	 นอกจากนี้	 ยังค�านึงถึงความหลากหลายใน

โครงสร้างของคณะกรรมการ	 คุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของ

กรรมการ	 ตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท	 ตลอดจนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการด�าเนินธุรกิจของ 

บรษิทั	และได้พจิารณาความเป็นอสิระของกรรมการอสิระในเรือ่งของประสทิธภิาพในการปฏบิตัหิน้าที	่

รวมถึง	 สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	 คณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย	 จึงเห็นควรเสนอให้พิจารณาเลือกตั้ง	

(1)	นางวัลชลีย์		กาญจนจงกล		(2)	นายสุวิทย์		สิงหจันทร์	และ	(3)	นายธีรยุทธ	เพ็ชรวงศ์	กรรมการที่

ออกจากต�าแหน่งตามวาระให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง	

	 	 	 	 	 รายละเอียดประวัติโดยสังเขป	ของบุคคลข้างต้นปรากฏในเอกสาร	(สิ่งที่ส่งมาด้วย	3)

ความเห็นคณะกรรมการ:	 คณะกรรมการบริษัท	 ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย	 ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการ

สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนแล้ว	 เหน็ว่ากรรมการทีไ่ด้รับการเสนอชือ่มคีณุสมบตัเิหมาะสม	 ส�าหรับ 

กรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับ

ตลาดทุน	 และนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง	

(1)	นางวัลชลีย์		กาญจนจงกล		(2)	นายสุวิทย์		สิงหจันทร์	และ	(3)	นายธีรยุทธ	เพ็ชรวงศ์	กรรมการที่

พ้นจากต�าแหน่งตามวาระให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง	

การลงมต:ิ	 	 	 	 วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

	 	 	 	 	 (2)	 ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใช้คะแนนเสยีงทีต่นมอียูท่ัง้หมดตามข้อ	(1)	เพือ่เลอืกตัง้บคุคลเดียวหรอืหลายคน 

เป็นกรรมการกไ็ด้	แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงให้กรรมการคนใดมากหรอืน้อยกว่ากรรมการคนอืน่ๆ	ไม่ได้

	 	 	 	 	 (3)	 บคุคลซึง่ได้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล�าดบัจะได้รบัการเลอืกต้ังให้เป็นกรรมการเท่ากบัจ�านวนกรรมการ 

ทีจ่ะพงึมีหรอืจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้	ในกรณทีีบ่คุคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในล�าดบัถดัลงมามคีะแนน 

เสียงเท่ากันเกินจ�านวนที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น	ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2562

     ทัง้น้ี	 เพือ่การปฏบัิติให้เป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีดี่	 ในการเลอืกตัง้กรรมการในครัง้นี	้ บรษิทั 

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	 โดยจะเสนอให้ที่ประชุมผู้

ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

ระเบียบวาระที่ 6  พิจารณาและอนุมัติการก�าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจ�าปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:	 	 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	 พ.ศ.	 2535	 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)	 มาตรา	 90	 และข้อ

บังคับของบริษัท	ข้อ	32	ก�าหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล	เบี้ยประชุม	

บ�าเหน็จ	 โบนัส	 หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลง

มติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

	 	 	 	 	 ตามนโยบายการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ	บริษัทจะค�านึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่	ความ 

รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย	 และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน	 โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว

นั้นเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทาง

ธุรกิจที่บริษัทก�าหนด	โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส	เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

	 	 	 	 	 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน	ได้พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี	2562	 โดย 

ยึดนโยบายการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท	 รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโต

ด้านผลการด�าเนินงานของบริษัท	 จึงเห็นควรเสนอก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี	 2562	 ใน 

รูปแบบค่าเบี้ยประชุมอัตราเทียบเท่ากับปี	 2561	 ภายในวงเงินรวมไม่เกิน	 2,000,000	 บาท	 โดยมี 

รายละเอียดดังนี้

ความเห็นคณะกรรมการ:	 คณะกรรมการบริษัท	 ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่

ได้พจิารณากลัน่กรองโดยค�านงึถงึความเหมาะสมต่างๆ	 แล้ว	 เหน็สมควรเสนอให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้นอนมุตั ิ

ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี	2562	ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ:	 	 	 	 วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น

ที่มาประชุม	และมีสิทธิออกเสียง

ระเบียบวาระที ่7  พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ�าปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	(รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)	มาตรา	120	และข้อ

บังคับบริษัท	 ข้อ	 67	 ก�าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดจ�านวน

เงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี	โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

	 	 	 	 	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท	 ประจ�าปี	 2562	 โดยพิจารณาจาก

ความเป็นอิสระ	คุณสมบัติ	ทักษะความรู้ความสามารถ	และประสบการณ์	 และพิจารณาค่าตอบแทน 

 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา อัตราค่าตอบแทน   

  1. คณะกรรมการบริษัท

	 	 	 	 ประธานกรรมการ	 20,000.00	 บาท

 
ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม

    รองประธาน/กรรมการคนละ	 15,000.00	 บาท

  2. คณะกรรมการตรวจสอบ

	 	 	 	 ประธานกรรมการ	 20,000.00	 บาท
	 ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม
   	 รองประธาน/กรรมการคนละ	 15,000.00	 บาท

4



บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน)

ผู้สอบบัญชีให้เหมาะสมกับหน้าที	่ ภาระ	 ความรบัผดิชอบ	 โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั	 ให้

พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	ประจ�าปี	2562	จากบริษัท	เอเอ็นเอส	ออดิท	จ�ากัด	เป็นผู้สอบบัญชีของ

บริษัทมีรายชื่อดังนี้

     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

	 	 	 	 	 โดยก�าหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีประจ�าปี	 2562	 มีอ�านาจในการตรวจ

สอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท	 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายนาม

ข้างต้น	ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท	เอเอ็นเอส	ออดิท	จ�ากัด	เป็นผู้มีอ�านาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตรายอื่นของบริษัท	เอเอ็นเอส	ออดิท	จ�ากัด	เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้	และเสนอให้ก�าหนด

ค่าสอบบัญชีประจ�าปี	 2562	 ส�าหรับค่าสอบบัญชีงบการเงินประจ�าปี	 2562	 และค่าสอบทานงบการ

เงินรายไตรมาส	ในอัตรา	1,730,000.00	บาท

	 	 	 	 	 ทั้งนี้	บริษัท	เอเอ็นเอส	ออดิท	จ�ากัด	และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น	ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้

เสียกับบริษัทฯ/	ผู้บริหาร/	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท	เอเอ็นเอส	ออดิท	จ�ากัด	เช่นเดียวกับ

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ:	 คณะกรรมการบริษัท	 โดยการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ	 เห็นสมควรเสนอต่อ 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาให้แต่งตั้งอนุมัติผู้สอบบัญชีจากบริษัท	 เอเอ็นเอส	 ออดิท	 จ�ากัด	 เป็น 

ผู้สอบบัญชีของบริษัท	ประจ�าปี	2562	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

     ทัง้น้ี	ผูส้อบบญัชทีีเ่สนอชือ่แต่งต้ังให้เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทและบรษัิทย่อยในปีนี	้เป็นการปฏบิตัหิน้าที่ 

ของผู้สอบบัญชีปีที่	4	และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน

การสอบบัญชีประจ�าปี	2562	และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	ในอัตรา	1,730,000.00	บาท

การลงมติ:	 	 	 	 วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 8  พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิให้แก่บุคคลในวงจ�ากัด (PP-W) จ�านวน

ไม่เกิน 85,000,000 หน่วย ให้แก่นายจิรวุฒิ คุวานันท์

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:	 	 เนื่องจากบริษัทมีแผนการขยายธุรกิจให้บริการสินเชื่อธุรกิจ	เช่น	สินเชื่อเช่าซื้อ	สัญญาเช่าทางการเงิน	

สัญญาเช่าด�าเนินงาน	 และแฟคทอริ่ง	 และธุรกิจอื่นๆ	 ส�าหรับตู้ไฟฟ้า	 อุปกรณ์ไฟฟ้า	 ระบบควบคุม

ไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม	และผลิตภัณฑ์อื่นๆ	รวมถึงเครื่องจักร	อุปกรณ์และยานพาหนะ	เช่น	

รถบรรทกุอตุสาหกรรม	และยานยนต์พาหนะ	ทีก่ลุม่ลกูค้าทัง้ปัจจบุนัและอนาคตใช้ในการด�าเนนิธรุกจิ	 

รวมถึงการเพิ่มทางเลือกของลูกค้าในการจ่ายช�าระค่าซ้ือสินค้าและบริการของบริษัทและกลุ ่ม

พนัธมติร		โดยเป็นการเพิม่ศกัยภาพของบรษิทัในการให้บรกิารแก่กลุม่ธรุกจิของฐานลกูค้าเดมิและกลุม่ 
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ลกูค้าใหม่ของบรษิทัมแีนวโน้มจะขยายตวัอย่างมาก	 ส่งผลให้ธรุกิจใหม่นีจ้ะสร้างโอกาสในการเพิม่รายได้ 

และผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคน	รวมถึงเพื่อให้บริษัทมีเงินทุนเพียงพอในการหมุนเวียนและขยาย

ธุรกิจใหม่ๆ	ส่งเสริมสภาพคล่อง	และโครงสร้างเงินลงทุนที่เหมาะสมของบริษัท

	 	 	 	 	 นายจิรวุฒิ	 คุวานันท์เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ	 มีประสบการณ์และเครือข่ายธุรกิจที่กว้างขวางที่

สามารถส่งเสริมธุรกิจของบริษัทให้มีความแข็งแกร่งได้	 และเป็นนักลงทุนที่มีศักยภาพที่จะสามารถ 

ส่งเสริมและเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทในการขยายธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ	

สนิเชือ่เพือ่ซือ้สนิค้าคงคลงั	สนิเชือ่เช่าซือ้เพือ่การพาณชิย์	สญัญาเช่าทางการเงนิ	สญัญาเช่าด�าเนนิงาน	 

และธุรกิจอื่นๆ	 ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเดิมของบริษัท	 รวมถึงการเปิดโอกาสในการเพิ่มทางเลือกของ

ลูกค้าในการจ่ายช�าระ	 ค่าซื้อสินค้าและบริการของบริษัทและกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ	 ซึ่งน�ามาในการ

เพิ่มยอดขาย	และฐานลูกค้าของบริษัทในระยะยาว

	 	 	 	 	 บริษัทประสงค์จะออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่	 นายจิรวุฒิ	

คุวานันท์	 ซึ่งเป็นบุคคลในวงจ�ากัด	 (PP-W)	 จ�านวนไม่เกิน	 85,000,000	 หน่วย	 ซึ่งมีรายละเอียดคือ 

ไม่คิดมูลค่า	 (ศูนย์บาท)	ด้วยอัตราการใช้สิทธิ	1	หน่วยใบส�าคัญแสดงสิทธิ	ต่อ	1	หุ้นสามัญ	โดยสรุป

รายละเอียดส�าคัญที่ส�าคัญของ	PP-W	ดังนี้

การออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิดังกล่าว	 บริษัทจะต้องจัดรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้รอบรับการ

ใช้สิทธิแปลงสภาพ	1	ใบส�าคัญแสดงสิทธิต่อ	1	หุ้น	โดยมีราคาการใช้สิทธิ	1.20	บาท	ต่อหุ้น	ซึ่งเป็น

ราคาไม่ต�่ากว่าร้อยละ	90	ของราคาตลาด	ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่	ทจ.	72/2558	

เรื่อง	 การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ�ากัด	 (ฉบับประมวล)	

เนื่องจากราคาตลาดในช่วงวันที่	26	กุมภาพันธ์	2562	ถึงวันที่	6	มีนาคม	2562	อยู่ที่	1.13	บาท	ต่อหุ้น

รายละเอียดของใบส�าคัญแสดงสิทธิดังกล่าว	ตามที่ปรากฏในเอกสาร	(สิ่งที่ส่งมาด้วย	6)

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติของนายจิรวุฒิ	 คุวานันท์นักลงทุนใหม่แล้ว	 เห็นว่าเป็นผู้มี

ความรู้ความสามารถ	มีประสบการณ์และเครือข่ายธุรกิจที่กว้างขวางที่สามารถส่งเสริมธุรกิจของบริษัท 

ให้มีความแข็งแกร่งได้	 และเป็นนักลงทุนที่มีศักยภาพที่จะสามารถส่งเสริมและเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

กับบริษัทในการขยายธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ	 สินเชื่อเพื่อซื้อสินค้าคงคลัง	 สินเชื่อ

เช่าซื้อเพื่อการพาณิชย์	 สัญญาเช่าทางการเงิน	 สัญญาเช่าด�าเนินงาน	 และธุรกิจอื่นๆ	 ที่เกี่ยวเนื่องกับ

ธุรกิจเดิมของบริษัท	รวมถึงการเปิดโอกาสในการเพิ่มทางเลือกของลูกค้าในการจ่ายช�าระ	ค่าซื้อสินค้า

และบริการของบริษัทและกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ	 ซึ่งน�ามาในการเพิ่มยอดขาย	 และฐานลูกค้าของ

บริษัทในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว	 จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้น�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา 

และอนุมัติการออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่นายจิรวุฒิ	 

คุวานันท์	ซึ่งเป็นบุคคลในวงจ�ากัด	(PP-W)	จ�านวนไม่เกิน	85,000,000	หน่วย	ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ:	 	 	 	 วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น

ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การพิจารณาในวาระที่	8,	9	และ	10.1	เป็นวาระที่เกี่ยวเนื่องกัน	ดังนั้น	หากการลงมติในวาระใดวาระ

หนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	บริษัทจะยกเลิกการเสนอวาระที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

อายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิ	:	 	 ไม่เกิน	3	ปี	นับจากวันที่ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ

ราคาใช้สิทธิ	:	 	 	 	 	 ราคาหุ้นละ	1.20	บาท

ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	 	 	 วันท�าการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน	และธันวาคมของทุกปี
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บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน)

ระเบียบวาระที่ 9    พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ

บริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:	 	 เนือ่งจากแผนการขยายธรุกจิตามทีก่ล่าวในรายละเอียดวาระที	่8	บรษิทัมคีวามจ�าเป็นต้องระดมเงนิทนุเพิม่	 

โดยการเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัโดยพจิารณาให้เพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัจาก	 450,000,000  

บาท	 เป็น	 627,500,000	 บาท	 โดยออกหุ้นสามัญ	 จ�านวน	 355,000,000	 หุ้น	 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	

0.50	บาท	รวม	177,500,000	บาท	โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

 การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จ�านวนหุ้น  มูลค่าที่ตราไว้ รวม ร้อยละต่อทุน

     (บาทต่อหุ้น) (บาท) ช�าระแล้ว

		แบบก�าหนดวัตถุประสงค์

ในการใช้เงินทุน

-	 เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม	 หุ้นสามัญ	 85,000,000 0.50 42,500,000 9.44

ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะ

ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่

จะออกและเสนอขายให้แก่

นายจิรวุฒิ	คุวานนท์

บุคคลในวงจ�ากัด

		แบบมอบอ�านาจทั่วไป	

(General	Mandate)

-	 เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือ	 หุ้นสามัญ	 180,000,000 0.50 90,000,000 20

หุ้นเดิมของบริษัท	ตาม

สัดส่วนจ�านวนหุ้นที่ผู้ถือ

หุ้นแต่ละรายถืออยู่

(Right	Offering)

-	 เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่	 หุ้นสามัญ	 90,000,000 0.50 45,000,000 10

บุคคลในวงจ�ากัด

(Private	Placement)

ซึ่งมีรายละเอียดการเพิ่มทุนตามที่ระบุในแบบรายงานการเพิ่มทุน	F	53-4	(ส่ิงที่ส่งมาด้วย	7)	และ

แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ	4.	เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้	

	 	 	 	 	 “ข้อ	4	ทุนจดทะเบียนจ�านวน	 627,500,000	 บาท	 (หกร้อยยี่สิบเจ็ดล้านห้าแสนบาท)

	 	 	 	 	 แบ่งออกเป็น	 	 1,255,000,000	 หุ้น	 (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบห้าล้านหุ้น)

	 	 	 	 	 มูลค่าหุ้นละ		 	 0.50	 บาท	 (ห้าสิบสตางค์)

	 	 	 	 	 โดยแบ่งออกเป็น	 หุ้นสามัญ	 1,255,000,000	 หุ้น	 (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบห้าล้านหุ้น)

									 	 	 	 	 	 หุ้นบุริมสิทธิ	 -	 หุ้น	 (	-	)”
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ความเห็นคณะกรรมการ:	 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้น�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ�านวน	 177,500,000	 บาท	 จากทุนจดทะเบียนเดิม	 จ�านวน	

450,000,000	 บาท	 เป็นทุนจดทะเบียนใหม่	 จ�านวน	 627,500,000	 บาท	 โดยการออกหุ้นสามัญ 

เพิ่มทุนใหม่อีก	 จ�านวน	 355,000,000	 หุ้น	 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	 0.50	 บาท	 และแก้ไขหนังสือ

บริคณห์สนธิข้อ	4.	เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

การลงมติ:	 	 	 	 วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนเสียงทั้งหมด	 ของผู้ถือหุ้น

ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 10   พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

	 สืบเนื่องจากการที่บริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ�านวน	 177,500,000	 บาท	 โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน	

355,000,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	ตามรายละเอียดในวาระที่	9	ข้างต้น	คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้

ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน	355,000,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท	เพื่อรองรับการใช้

สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิและรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอ�านาจทั่วไป	โดยมีรายละเอียดดังนี้

ระเบียบวาระที่ 10.1 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ

หุ้นสามัญของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:	 	 สืบเนื่องจากการที่บริษัทประสงค์จะออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ

บริษัท	 จ�านวนไม่เกิน	 85,000,000	 หน่วย	 ตามรายละเอียดในวาระที่	 8	 ข้างต้น	 และการเพิ่มทุนจด

ทะเบียนอีกจ�านวน	42,500,000	บาท	โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน	85,000,000	หุ้น	มูลค่าที่

ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท	ตามรายละเอียดในวาระที่	9	ข้างต้น	

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้น�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน	85,000,000	หุ้น	เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดง

สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท	ที่จะออกและเสนอขายให้แก่นายจิรวุฒิ	 คุวานนท์	 บุคคลในวงจ�ากัด	

ตามรายละเอียดในวาระที่	 8	 ข้างต้น	 ในกรณีที่มีหุ้นเหลือเนื่องจากไม่มีการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดง

สิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่	บริษัทจะน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป

	 	 	 	 	 ทั้งนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอ�านาจพิจารณา

ก�าหนดรายละเอียด	 และเงื่อนไขอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน	 รวมทั้ง

ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 รวมทั้งด�าเนินการต่างๆ	 อันจ�าเป็นและสมควรที่เกี่ยว

เนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้	 โดยรวมถึงการน�าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจด

ทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ตลอดจนการแก้ไขถ้อยค�า	

หรือข้อความในเอกสาร	รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น		หนังสือบริคณห์สนธิ	และ/หรือค�าขอต่างๆ	และ/

หรือด�าเนินการใดๆ	 เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามค�าสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุน

จดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์

การลงมติ:	 	 	 	 วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียง
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บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน)

ระเบียบวาระที่ 10.2 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอ�านาจทั่วไป 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:	 	 สืบเนื่องจากการที่บริษัทประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ�านาจทั่วไป	 (General	 Mandate)	

อีกจ�านวนไม่เกิน	135,000,000	บาท	โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน	270,000,000	หุ้น	มูลค่า

ที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท	ตามรายละเอียดในวาระที่	9	ข้างต้น	

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้น�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

และอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอ�านาจทั่วไป	 จ�านวน	 270,000,000	 หุ้น

โดยมีรายละเอียดดังนี้

10.2.1	 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวนไม่เกิน	 90,000,000	 หุ้นเพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวง

จ�ากัด	(Private	Placement)	ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	ที่	ทจ.	72/2558	

เรื่อง	การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ�ากัด	 ในราคา

เสนอขายต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต�่า	ตามเกณฑ์ราคาของ	ก.ล.ต.	และตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	 โดยราคาตลาดที่ใช้ในการก�าหนดราคาเสนอขายเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก

ของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันท�าการติดต่อกัน	แต่

ไม่เกินสิบห้าวันท�าการก่อนวันที่ก�าหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น

10.2.2	 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวนไม่เกิน	 180,000,000	 หุ้น	 เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ของบริษัท	ตามสัดส่วนจ�านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่	(Right	Offering)

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม	 10.2.1	 และ/หรือ	 10.2.2	 ดังกล่าวข้างต้นจะต้องรวมกันทั้งหมด

แล้วไม่เกิน	 270,000,000	 หุ้น	 หรือร้อยละ	 30	 ของหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจ�านวน	

900,000,000	 หุ้น	 ภายใต้ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องหลักเกณฑ์	

เงื่อนไข	 และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติใดๆ	 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจด

ทะเบียน	 พ.ศ.	 2554	 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท	 หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบ

หมาย	 มีอ�านาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม	 10.2.1	 และ	 10.2.2	 ในคราวเดียวกันหรือ

หลายคราวก็ได้	โดยจะต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี

ในคราวถัดไป	หรือภายในวันที่กฎหมายก�าหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าป ี

ในคราวถัด	 (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน)	 รวมถึงการก�าหนดรายละเอียดในการจัดสรร	 เช่น	 ราคาจองซื้อ

และ/หรือเสนอขาย	 อัตราส่วนการจองซื้อ	 วันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

และวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น	(ในกรณีเป็นการเสนอขายหุ้นตาม	10.2.2)	เงื่อนไข	ระยะเวลาจองซื้อ

และ/หรือเสนอขาย	 รวมทั้งล�าดับในการจัดสรร	 และ/หรือเสนอขายก่อนหลังของหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ตาม	 10.2.1	 และ	 10.2.2	 หรือรายละเอียดอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว	

รวมถึงการพิจารณาก�าหนด	“ราคาตลาด”	ตามประกาศคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	ที่เกี่ยวข้อง	หากบุคคล

ในวงจ�ากัดที่ได้รับการจัดสรรหุ้นตาม	10.2.1	เข้าข่ายเป็น	“บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน”	บริษัทจะปฏิบัติตาม

ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่เกี่ยวข้องก�าหนดต่อไป

จ�านวนหุ้นตามข้อ	10.2.1	หรือ	10.2.2	ดังกล่าวข้างต้นคิดเป็นประมาณร้อยละ	10	หรือ	20	ของหุ้นที่

จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทตามล�าดับ	 ณ	 วันที่คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุน

แบบมอบอ�านาจทั่วไป	 (General	Mandate)	 หุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทเท่ากับ	 จ�านวน	

900,000,000	หุ้น

ทั้งนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอ�านาจพิจารณา

ก�าหนดรายละเอียด	 และเงื่อนไขอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน	 รวมทั้ง

ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 รวมทั้งด�าเนินการต่างๆ	 อันจ�าเป็นและสมควรที่เกี่ยว
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2562

เนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้	 โดยรวมถึงการน�าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจด

ทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ตลอดจนการแก้ไขถ้อยค�า	

หรือข้อความในเอกสาร	รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น		หนังสือบริคณห์สนธิ	และ/หรือค�าขอต่างๆ	และ/

หรือด�าเนินการใดๆ	 เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามค�าสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุน

จดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์

การลงมติ:	 	 	 	 วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 11   พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

	 ทั้งนี้	 บริษัทได้ก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2562	 (Record	 Date)	

ในวันที่	21 มีนาคม	2562 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเพื่อโปรดเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2562 ตามวัน	เวลา	และสถานที่

ดังกล่าว	โดยบริษัทเปิดลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา	08.00		น.

	 อนึ่ง	 เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการ

ประชุมครั้งนี้		โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ	ก.	แบบ	ข.	หรือ	แบบ	ค.	ที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ล�าดับที่	4	 (แบบ	ค.	ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้	Custodian	ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแล

หุ้น)	โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

	 หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท	 ขอเรียนว่ามีกรรมการอิสระที่ไม่ได้ครบก�าหนดออกตาม

วาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2562	 ดังนี้	 โดยข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	

ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่	5

	 1)		รศ.ประภาษ		ไพรสุวรรณา	 ประธานกรรมการบริษัท

	 2)		นายวรพจน์	ยศะทัตต์	 	 กรรมการตรวจสอบ/	กรรมการอิสระ

	 ทั้งนี้ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารตามที่ก�าหนดมายังบริษัทล่วงหน้าเพื่อให้	 บริษัทได้

รับภายในวันอังคารที่	23 เมษายน		2562 

	 ทั้งนี้	ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาค�าชี้แจงวิธีการลงทะเบียน	การมอบฉันทะ	เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องน�า	มา

แสดงในวันประชุม	 รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร	 (สิ่งที่ส่งมาด้วย	 8)	 โดยบริษัทจะด�าเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทใน

ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	(สิ่งที่ส่งมาด้วย	9)

	 ขอแสดงความนับถือ

	 โดยมติของคณะกรรมการ	

   

	 (รศ.ประภาษ		ไพรสุวรรณา)	

	 ประธานกรรมการบริษัท
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บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน)

หมายเหตุ 

1.  ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท	 (www.CPTthaialnd.com) และสามารถส่ง

ค�าถามเพ่ือสอบถามข้อมลูในแต่ละวาระหรอืข้อมลูอืน่ๆ	 ของบริษทัล่วงหน้าผ่าน	 E-mail	 address:	 info@CPTthailand.com,	 

jiraporn.p@CPTthailand.com,	mas@CPTthailand.com	หรือส่งโทรสารไปยังหมายเลข	02-580-6332 โดยระบุข้อมูลที่ใช้

ในการติดต่อให้ชัดเจนเพื่อบริษัทจะติดต่อกลับได้

2.  หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจ�าปี	2561	ของบริษัท	กรุณากรอกรายละเอียดใน	“แบบขอรับหนังสือ 

รายงานประจ�าปี	2561” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่	11

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที:่	 นางสาวจิราภรณ์	พินิจนรชัย หรือ	นางสาวผกามาศ	ฉิมเล็ก	

	 	 	 	 	 	 บริษัท	ซีพีที	ไดร์	แอนด์	เพาเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 	 	 	 	 โทรศัพท์		02-954-2590-2 โทรสาร	02-580-6332
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2562

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561
บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้อง Salon B ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด (MRT สถานีห้วยขวาง) 
กรุงเทพมหานคร 10900

 

 กรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

	 	 1.	 คุณจรุง		สุพรรณพงษ์	 	 ประธานกรรมการบริษัท

	 	 2.	 คุณสุวิทย์		สิงหจันทร์			 	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	/	กรรมการอิสระ

	 	 3.	 คุณวัลชลีย์		กาญจนจงกล		 รองประธานกรรมการบริษัท	/	กรรมการตรวจสอบ	/	กรรมการอิสระ	

	 	 4.	 รศ.ประภาษ		ไพรสุวรรณา	 กรรมการตรวจสอบ	/	กรรมการอิสระ

	 	 5.	 คุณสมศักดิ์	หลิมประเสริฐ		 กรรมการ	/	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	

	 	 6.	 คุณอภิชาติ		ปีปทุม	 	 กรรมการ	/	กรรมการผู้จัดการ

	 	 7.	 คุณนพดล		วิเชียรเกื้อ		 	 กรรมการ	/	รองกรรมการผู้จัดการ	(ฝ่ายวิศวกรรม)	

	 	 8.	 คุณหฤทัย	หลิมประเสริฐ		 กรรมการ	/	รองกรรมการผู้จัดการ	(ฝ่ายบริหาร)	

 ผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

	 	 1.	 คุณฐณัชญ์พร		ทองสุข	 	 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	/	ผู้จัดการทั่วไป	(ฝ่ายบริหาร)

	 	 2.	 คุณมนต์ชัย		ธัญธเนส		 	 ผู้จัดการทั่วไป	(ฝ่ายขาย)	

	 	 3.	 คุณธีรยุทธ	เพ็ชรวงศ์		 	 ผู้จัดการทั่วไป	(ฝ่ายผลิตและออกแบบ)

	 	 4.	 คุณจิตติมา	ค�าเวียงจันทร์	 เลขานุการบริษัท

 ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม 

	 	 1.	 คุณวรชาติ	ทวยเจริญ		 	 บริษัท	ฟินเน็กซ์	แอ๊ดไวเซอรี่	จ�ากัด	

	 	 2.	 คุณวสุตม์	บุญชะลักษี	 	 บริษัท	ฟินเน็กซ์	แอ๊ดไวเซอรี่	จ�ากัด	

 ผู้สอบบัญชีของของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม  

	 	 1.	 คุณยุทธพงษ์	เชื้อเมืองพาน	 ผู้สอบบัญชี	จากบริษัท	เอเอ็นเอส	ออดิท	จ�ากัด			

	 	 2.	 คุณสุชาดา	อยู่สวรรค์	 	 ผู้สอบบัญชี	จากบริษัท	เอเอ็นเอส	ออดิท	จ�ากัด			

	 	 3.	 คุณกนิษฐา	ศิริพัฒนสมชาย	 ผู้สอบบัญชี	จากบริษัท	เอเอ็นเอส	ออดิท	จ�ากัด			

 ที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อท�าหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม

	 	 1.	 คุณนริศรา	ไสวแสนยากร	 บริษัท	ส�านักกฎหมายสากล	ธีรคุปต์	จ�ากัด
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บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.

	 คุณดรุณวรรณ	ชาญพิพัฒนชัย	ซึ่งได้รับมอบหมายจากคุณจรุง	สุพรรณพงษ์	ประธานกรรมการบริษัท	ให้เป็นผู้ด�าเนินการ

ประชุม	 (“ผู้ด�าเนินการประชุม”)	 กล่าวแนะน�ากรรมการ	 ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ	 พร้อมกับแจ้งวาระการประชุมตาม

หนังสือเชิญประชุมดังนี้

	 วาระที่	1	พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	3/2560

	 วาระที่	2	พิจารณารับทราบผลการด�าเนินงานของบริษัทประจ�าปี	2560

	 วาระที่	3	พิจารณาอนุมัติงบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

	 วาระที่	4	พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินทุนส�ารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล	ส�าหรับผลด�าเนินงานประจ�าปี	2560

	 วาระที่	5	พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระ

	 วาระที่	6	พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ�าปี	2561

	 วาระที่	7	พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ�าปี	2561

	 วาระที่	8	พิจารณาเรื่องอื่นๆ	(ถ้ามี)

	 เพือ่เป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกิจการทีด่	ีผูด้�าเนนิการประชมุได้กล่าวเชญิชวนให้ผูถื้อหุน้เป็นสักขพียานในการนบัคะแนน	 

โดยมีผู้ถือหุ้นจ�านวน	2	ราย	ได้แก่	คุณสุดาทิพย์	ศิริอาชารุ่งโรจน์		และ	คุณแพรไพรินทร์	เนาวรัตน์	แสดงความประสงค์ในการร่วม

เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง	

	 จากนั้นผู้ด�าเนินการประชุม	 ได้ชี้แจงรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน	 การนับคะแนนเสียง	 และการแจ้งผลการนับ

คะแนนในการประชุม	โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

	 1.	 การออกเสียง	ลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท�าโดยเปิดเผย	โดยการนับลงคะแนน	ให้นับหุ้น	1	หุ้นเป็น	1	เสียง	ซึ่งผู้ถือ

หุ้น	หรือ	ผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง	คือ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	หรือ	งดออกเสียง	

ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน	 (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ	 Custodian)	 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมี

ส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด	 ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น	 เว้นแต่	 การออกเสียงลง

คะแนนแต่งตั้งกรรมการ

	 2.	 ในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ	 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น	

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนน

เสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

	 	 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ	 หรือระบุไว้ไม่

ชัดเจน	 หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ	 รวมถึง

กรณทีีม่กีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิข้อเทจ็จรงิประการใด	 ผูร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงคะแนนแทนได้ตาม 

ที่เห็นสมควร

	 3.	 ส�าหรับ	 วาระที่	 5	 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระ	 จะขอให้ลง

คะแนนอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ	เป็นรายบุคคล	

	 4.	 การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ	 เพื่อความสะดวกรวดเร็ว	 เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่

เห็นด้วยหรืองดออกเสียง	เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนแล้ว	ในกรณีที่	ไม่เห็นด้วย	หรือ	งดออกเสียง	ขอให้

ชูบัตรลงคะแนนของท่านและส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่เก็บ	เพื่อน�าไปนับคะแนนที่จุดนับคะแนน	
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2562

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

	 	 ส�าหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงเห็นด้วย	ขอให้ท�าเครื่องหมายในช่องเห็นด้วย	ในบัตรลงคะแนน	และส่งบัตรลง

คะแนนทั้งหมดคืนเจ้าหน้าที่หลังปิดการประชุม	 บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดหลังเสร็จสิ้นการประชุม	 เพื่อให้

เกิดความโปร่งใสและใช้เป็นหลักฐาน	แต่จะไม่มีผลกระทบต่อผลคะแนนที่ได้ประกาศไปแล้ว

	 5.	 การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้	ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

	 	 (1)	 บัตรลงคะแนนที่มีการท�าเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง

	 	 (2)	 บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน	

	 	 (3)	 บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อก�ากับ	

	 	 ในกรณีที่ท่านต้องการแก้ไขการลงคะแนน	โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อก�ากับด้วยทุกครั้ง

	 6.	 ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ	 บริษัทจะน�าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย	 และงดออกเสียง	 ดังกล่าวนั้น	 หักออก 

จากจ�านวนเสยีงทัง้หมดทีเ่ข้าประชมุ	 และถอืว่าคะแนนทีเ่หลอืเป็นคะแนนทีเ่หน็ด้วยในวาระนัน้ๆ	 บตัรลงคะแนนทีม่า 

ถึงเจ้าหน้าที่นับคะแนน	 ภายหลังจากที่	 ผู้ด�าเนินการประชุมได้ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนของระเบียบวาระนั้นๆ	

แล้วจะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น

	 7.	 เมื่อรวมคะแนนครบถ้วนแล้ว	จะมีการแสดงจ�านวนคะแนนเสียงทั้งหมดของวาระนั้นๆ	ที่หน้าจอของห้องประชุม	และ

จะแจ้งสรุปมติของวาระนั้นเป็นล�าดับต่อไป	อย่างไรก็ตาม	หากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ	

ประธานในที่ประชุมอาจจะขอให้ที่ประชุมด�าเนินการพิจารณาในวาระถัดไปก่อน	 เพื่อให้การประชุมด�าเนินไปอย่าง

ต่อเนื่อง	 และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับ

คะแนนทันที	

	 8.	 ส�าหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน	 หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด	 ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้	 โดยส่ง

บัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะลงทะเบียนที่อยู่บริเวณหน้าห้องประชุม

	 9.	 ผู้ถือหุ้นที่ท�าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม	 และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือ

หุ้นนั้น	 บริษัทได้น�าคะแนนของผู้ถือหุ้นรายนั้นในแต่ละวาระ	 มารวมนับตามวิธีข้างต้นเพื่อการลงมติตามวาระแล้ว	

ส่วนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแต่ไม่ได้ระบุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน	 ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธี

ที่ได้แจ้งไป

	 10.	 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท	ข้อ	17	การลงคะแนนเสียงส�าหรับวาระที่	1	วาระที่	3	วาระที่	4	วาระที่	5	และ

วาระที	่7	จะต้องผ่านมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของจ�านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีง 

ลงคะแนน	กล่าวคือ	การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนั้นๆ	จะไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับ

คะแนน

	 	 ส่วนการลงคะแนนเสียงสาหรับวาระที่	6	จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	2	ใน	3	ของจ�านวนเสียง

ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม	บริษัทจะค�านวณฐานคะแนนเสียง	โดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออก

เสียงเห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

	 11.	 หากผูถ้อืหุน้หรอืผู้รบัมอบฉนัทะประสงค์แสดงความคดิเหน็หรอืซกัถามเพิม่เตมิในแต่ละระเบยีบวาระ	 กรณุายกมอืขึน้	 

เพื่อรอให้ประธานเชิญมาที่ไมโครโฟน	 เมื่อท่านมาที่ไมโครโฟนแล้วขอให้แถลงต่อที่ประชุมด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้น	 หรือ

ผู้รับมอบฉันทะชื่อและนามสกุล	 แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือค�าถาม	 เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไป

อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือค�าถามอย่างตรงประเด็นและกระชับ	หากมีประเด็น	หรือข้อเสนอ

แนะอื่นๆ	ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในครั้งนี้	โปรดเสนอแนะในวาระที่	8	วาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ
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บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

	 เมื่อชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนแล้วเสร็จ	 ผู้ด�าเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า	 ณ	 เวลา	

10.00	น.	มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ทั้งสิ้น	80	ราย	รวมเป็นจ�านวนหุ้น	528,572,945	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	58.73	ของหุ้นที่

จ�าหน่ายได้ทั้งหมด	 ซึ่งแบ่งเป็นผู้มาด้วยตัวเอง	 66	 ราย	 เป็นจ�านวนหุ้น	 429,485,247	 หุ้น	 และมอบฉันทะ	 14	 ราย	 เป็นจ�านวน	

99,087,698	หุ้น	ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ	42	ของบริษัท	

	 จากนั้น	ผู้ด�าเนินการประชุม	ได้กล่าวเรียนเชิญคุณจรุง	สุพรรณพงษ์	ประธานกรรมการบริษัท	ซึ่งท�าหน้าที่เป็นประธานใน

ที่ประชุม	(“ประธานฯ”)	กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น	และเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2561

	 ประธานฯ	กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท	ซีพีที	ไดร์	แอนด์	เพาเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	(“บริษัท”)	ประจ�าปี	

2561	 และกล่าวต่อที่ประชุมว่า	 การประชุมครั้งนี้ถือเป็นการประชุมครั้งแรกของบริษัท	 ดังนั้น	 หากมีข้อผิดพลาดต้องขออภัยมาไว้	 

ณ	ที่นี้	 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบว่าบริษัทมีแผนจะเข้าเป็นแนวร่วมของภาคเอกชนไทย	 โดยเฉพาะในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น	

(Private	Sector	Collective	Action	Coalition	Against	Corruption	:	CAC)	แม้ว่าในปัจจุบันบริษัทจะยังไม่ได้เข้าร่วม	แต่บริษัท

ก็ได้ตระหนักถึงความส�าคัญและได้ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลา	 โดยได้มีการจัดท�านโยบายไว้ให้เป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติต่อกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

	 จากนั้น	 ประธานฯ	 ได้มอบหมายให้คุณสมศักดิ์	 หลิมประเสริฐ	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 เป็นผู้ด�าเนินการประชุมในขั้น

ตอนต่อไป

	 คุณสมศักดิ์	 หลิมประเสริฐ	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม	 และ

แนะน�าผู้บริหารที่มีส่วนร่วมในการก่อตั้งบริษัทที่ประกอบด้วยตนเอง	 (สมศักดิ์	 หลิมประเสริฐ)	 คุณอภิชาติ	 ปีปทุม	 กรรมการ/	

กรรมการผู้จัดการ	 และ	 คุณนพดล	 วิเชียรเกื้อ	 กรรมการ/	 รองกรรมการผู้จัดการ	 พร้อมให้รายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นมาและ

พัฒนาการที่ส�าคัญของบริษัท	ดังนี้

	 •	 ปี	 2537	 จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท	 เพื่อจ�าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและบริการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า	 โดยก่อนหน้านี้ผู้ก่อ

ตั้งทั้ง	 3	 คน	 ได้มีการท�างานร่วมกันมาก่อนในบริษัทต่างชาติ	 และมีความคิดแนวทางความร่วมมือที่อยากจะช่วย

ประเทศไทย	จึงก่อตั้งบริษัทของตนเองขึ้นมา	เนื่องจากในอดีต	ธุรกิจนี้ตกอยู่ในมือของบริษัทต่างชาติเพียง	3	บริษัท	

เท่านั้น	จึงมีแนวคิดที่จะน�าสินค้าเข้ามาเอง	โดยไม่ต้องพึ่งพา	3	บริษัทต่างชาติ	

	 •	 ปี	 2538	 บริษัทเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าของ	 LSIS	 จากประเทศเกาหลี,	 Parker	 Hannifin	 จากประเทศอังกฤษ,	

Thrige	 Electric	 จากประเทศฝรั่งเศส	 และ	 Yaskawa	 จากประเทศญี่ปุ่น	 เพื่อน�าเข้าอุปกรณ์ต่างๆ	 ที่เกี่ยวกับ

เครื่องจักร	โดยน�าเสนอบริการอัพเกรดเครื่องจักรเก่าซึ่งส่วนใหญ่ยังคงใช้ระบบ	Manual	หรือใช้คนเป็นหลัก			

	 •	 ปี	 2541	 จากยุคควบคุมเครื่องจักรก้าวสู่ยุคเพาเวอร์	 หมายความว่าการจ่ายก�าลังให้แก่เครื่องจักร	 บริษัทจึงน�าเข้า

อุปกรณ์ไฟฟ้าจากบริษัท	LS	Industrial	System	Co.,	Ltd.	ซึ่งเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลี	ได้แก่	ผลิตภัณฑ์เกี่ยว

กับไฟฟ้าก�าลัง	อุปกรณ์ส�าหรับใช้ในงานไฟฟ้าก�าลัง	(Electrical	Power	Products)	โดยสินค้าที่น�าเข้ามาจากประเทศ

เกาหลี	สามารถตอบสนองความต้องการได้ดี	ท�ารายได้	200-300	ล้านบาท	

	 •	 ปี	2545	บริษัทได้เริ่มปรับปรุงและพัฒนาระบบของบริษัทให้ได้มาตรฐาน	ISO	เพื่อรองรับแผนขยายงานไปยังองค์กร

ธุรกิจขนาดใหญ่	 เช่น	 ปูนซีเมนต์ไทย	 จึงได้จัดท�ามาตรฐาน	 ISO	 9001	 :	 2008	 จาก	 Lloyd’s	 Register	 Quality	 

Assurance	 Ltd.	 จากประเทศอังกฤษ	 แม้จะใช้เวลานานแต่ก็ประสบความส�าเร็จ	 จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า

ขนาดใหญ่มากขึ้น	

	 •	 ปี	 2553-2554	 ได้ขยายก�าลังการผลิตครั้งที่	 1	 โดยเพิ่มทุนเป็น	 120	 ล้านบาท	 และซื้อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม	

MMC	ของกลุ่มมิตซูบิชิ	ที่จังหวัดปทุมธานี	ขนาดพื้นที่	300	ตารางวา	เพื่อเพิ่มพื้นที่ส�าหรับการผลิตสินค้าตู้ไฟ	ซึ่งได้

รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง	

	 •	 ปี	2555	ขยายก�าลังการผลิตครั้งที่	2	เพิ่มทุนเป็น	200	ล้านบาท	สามารถท�ายอดขายได้เกือบพันล้านบาท	ในขณะที่

บรษิทัมเีงนิทนุส�ารองไม่พอ	จงึได้เพิม่ทนุและก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่บนเนือ้ทีป่ระมาณ	4	 ไร่ครึง่	 ในนคิมอตุสาหกรรม	 

MMC	จังหวัดปทุมธานี
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2562

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

	 •	 ปี	2556	โรงงานใหม่สร้างแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม	และมีการเพิ่มก�าลังการผลิตเต็มที่	ท�าให้บริษัทมียอดขายเพิ่ม

ขึ้นเป็น	1,200-1,300	ล้านบาท	จึงเพิ่มทุนจดทะเบียนช�าระแล้วอีก	115	ล้านบาท	เป็น	315	ล้านบาท	

	 •	 ปี	 2559	 ขยายตลาดไปยังประเทศมาเลเซีย	 ฟิลิปปินส์	 และเวียดนาม	 ถึงแม้บริษัทไม่มีพาร์ทเนอร์ในต่างประเทศ	 

แต่ก็มีพาร์ทเนอร์ในไทยที่ช่วยให้สามารถขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ	 ซึ่งบริษัทประสบความส�าเร็จในโรงปูนซีเมนต์

ที่มาเลเซีย	ฟิลิปปินส์	และเวียดนาม	โดยท�ารายได้กว่า	100	ล้านบาท	

	 •	 ปี	 2560	 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือนธันวาคม	 เนื่องจากผู้บริหารตระหนักดีว่า	 เพื่อ

สร้างความยั่งยืนให้แก่ธุรกิจ	 เพื่อให้บริษัทสามารถขยายกิจการได้	 บริษัทจึงต้องการเงินทุนจากภายนอก	 เพื่อ 

เป้าหมายหลักในการรับใช้ประเทศชาติและน�าเอาเทคโนโลยีที่บริษัทท�าอยู่ในประเทศไทยไปขายยังต่างประเทศให้ได	้

บริษัทจึงได้ตัดสินใจเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 ภายหลังจากที่คุณสมศักดิ์	 หลิมประเสริฐ	 แนะน�าที่มาและพัฒนาการของบริษัทแล้วเสร็จ	 ประธานฯ	 ได้มอบหมายให้ 

คุณดรุณวรรณ	ชาญพิพัฒนชัย	 ผู้ด�าเนินการประชุม	 ท�าหน้าที่ด�าเนินการประชุมต่อไป	 และชี้แจงรายละเอียดตามระเบียบวาระการ

ประชุมต่อไป

	 จากนั้นผู้ด�าเนินการประชุมได้น�าที่ประชุมเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม	ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2560

	 ผู้ด�าเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า	บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	 3/2560	 เมื่อวันที่	 28	สิงหาคม	2560	

โดยได้จัดท�ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	 3/2560	 แล้วเสร็จ	 ซึ่งมีรายละเอียดตามส�าเนารายงานการประชุมที่แนบมา

พร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้	 โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า	 รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	

3/2560	ได้บันทึกถูกต้องครบถ้วน	จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว	

	 การพิจารณาวาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน

	 ผูด้�าเนนิการประชมุได้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ซกัถามหรอืเสนอแก้ไขข้อความในรายงานการประชมุ	 แต่ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้ 

รายใดต้องการซักถามหรือแก้ไขรายงานการประชุมในวาระนี้

	 ผู้ด�าเนินการประชุม	จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

 มติที่ประชุม	 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	3/2560	ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์	

ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	ดังนี้

 ผู้ถือหุ้น จ�านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ

	 เห็นด้วย	 661,645,546	 100.0000

	 ไม่เห็นด้วย	 0	 0.0000

	 งดออกเสียง	 4,000,000	 -*

	 บัตรเสีย	 0	 -*

 รวม 665,645,546

			 	 	 *ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

 หมายเหตุ:	ในวาระที่	1	มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น	20	ราย	นับเป็นจ�านวนหุ้นได้	137,072,601	หุ้น	รวมมีผู้ถือหุ้น

เข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ	จ�านวน	100	ราย	ถือหุ้นรวมกันได้	665,645,546	หุ้น

16



บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

วาระที่ 2  พิจารณารับทราบผลการด�าเนินงานของบริษัท ประจ�าปี 2560

	 ผู้ด�าเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า	 บริษัทได้สรุปผลการด�าเนินงานบริษัทในรอบปี	 2560	 ตามที่ปรากฏในรายงาน

ประจ�าปี	ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้	จากนั้นได้เรียนเชิญคุณฐณัชญ์พร	ทองสุข	ประธานเจ้าหน้าที่

ฝ่ายการเงิน/	ผู้จัดการทั่วไป	(ฝ่ายบริหาร)	เป็นผู้รายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทในรอบปี	2560	ต่อที่ประชุม

	 คุณฐณัชญ์พร	ทองสุข	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน/	ผู้จัดการทั่วไป	 (ฝ่ายบริหาร)	รายงานผลการด�าเนินงานของบริษัท

ในรอบปี	2560	ต่อที่ประชุม	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

	 •	 รายได้หลักของบริษัทมาจากการขายตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าและรายได้จากการขายสินค้าส�าเร็จรูปประเภทหน่วย	 คิด 

เป็นร้อยละ	56.67	และ	20.35	ของรายได้จากการขายและบริการในช่วงปี	2560	ตามล�าดับ

	 •	 รายได้จากการขายและบรกิารของบริษทัในปี	2557	ถงึปี	2560	มีการเตบิโตเฉล่ีย	(CAGR)	อยูท่ีร้่อยละ	5.76

 • ก�าไรขัน้ต้นของบรษิทัเติบโตตามรายได้ทีเ่พ่ิมขึน้	โดยตัง้แต่ปี	2558	บรษัิทสามารถรักษาอตัราก�าไรข้ันต้นทีร้่อยละ	25	

	 •	 ก�าไรสุทธิสอดคล้องกับก�าไรขั้นต้น	ตั้งแต่ปี	2558	ถึงปี	2560	อัตราก�าไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ	8-11

	 •	 ปกติรายได้ของบริษัทจะเข้ามามากในช่วงไตรมาส	3	และไตรมาส	4	ของปี	โดยในปี	2560	บริษัทมีรายได้จากการขาย

ตู้ควบคุมไฟฟ้าและขายสินค้าส�าเร็จรูปประเภทหน่วยสูง	ท�าให้มีก�าไรสุทธิสูง	

	 •	 อัตราก�าไรขั้นต้นและอัตราก�าไรสุทธิของปี	 2560	 สูงกว่าปีก่อนหน้า	 เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าซึ่งมี

อัตราก�าไรสูงตามที่ได้แจ้งไป	และบริษัทสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารงานได้ดีขึ้น	

	 •	 หนี้สินของบริษัทส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้า

	 •	 หนี้สินไม่หมุนเวียนคิดเป็นเพียงร้อยละ	 2.25	 ของสินทรัพย์รวม	 (ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2560)	 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการ

ส�ารองผลประโยชน์ของพนักงานตามที่มาตรฐานการบัญชีก�าหนด	

	 •	 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(D/E	ratio)	ลดลงอย่างต่อเนื่อง

	 •	 วันที่	19	กุมภาพันธ์	2561	คณะกรรมการบริษัทมีมติจ่ายเงินปันผล	126	ล้านบาท	ซึ่งจะท�าให้ก�าไรสะสมลดลงเหลือ	

8.2	ล้านบาท	

	 จากนั้นคุณสมศักดิ์	หลิมประเสริฐ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ได้น�าเสนอข้อมูลทางธุรกิจตามแผนงาน	IPO	โดยรายงานการ

ด�าเนินงานของบริษัทที่แบ่งออกเป็น	4	กลุ่ม	ได้แก่

		 (1)	 ธรุกจิขายตูไ้ฟฟ้า	(Panel)	มสีดัส่วนรายได้ประมาณร้อยละ	55	ซึง่ประกอบไปด้วยตูไ้ฟฟ้าและระบบควบคุมเครือ่งจกัร	 

ตู้ไฟฟ้าควบคุมการจ่ายไฟฟ้าระดับแรงดันต�่า	 (220-690V)	 และแรงดันปานกลาง	 (3.3-3.6	 kV)	 เพื่อขายให้แก่การ

ไฟฟ้าหรือโรงงานอุตสาหกรรมรายย่อย

	 (2)	 ธุรกิจขายสินค้าส�าเร็จรูปประเภทหน่วย	(Unit)	ซึ่งบริษัทมีสินค้าเป็นของตนเอง	โดยรูปแบบการซื้อขายจะเป็นหน่วย	

สามารถท�ายอดขายได้ดี	มีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ	20	ซึ่งช่วยเสริมกระแสเงินสดให้แก่บริษัทได้เป็นอย่างดี

	 (3)	 ธุรกิจสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย	แม้จะมีหลายบริษัทที่ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกันในตลาดหลักทรัพย์ฯ	แต่บริษัทสร้าง

สถานไีฟฟ้าย่อยแตกต่างจากบรษิทัอืน่ๆ	 โดยสถานไีฟฟ้าย่อยของบรษิทัมคีวามโดดเด่นเรือ่งเทคโนโลยทีีส่ามารถรองรับ

อนาคตได้	จึงจะเหน็ว่าบรษิทัด�าเนนิการก่อสร้างสถานไีฟฟ้าย่อยให้แก่บรษัิทชัน้น�าของประเทศ	เช่น	โรงยางคอนตเินนตลั	 

ของเยอรมนั	ทีน่คิมอตุสาหกรรมเหมราช	ซึง่จะอยูใ่นส่วนหนึง่ของ	EEC	โดยธรุกจินีม้สีดัส่วนรายได้ประมาณร้อยละ	20		

	 (4)	 ธุรกิจซ่อมแซมและให้บริการ	ท�าสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ	5	ซึ่งเป็นธุรกิจที่ท�าก�าไรที่ดีและสม�่าเสมอ
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2562

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

	 ส�าหรับกลุ่มลูกค้าของบริษัทมีความหลากหลาย	 ได้แก่	 1.	 โรงงานน�้าตาล	 2.	 โรงงานปูนซีเมนต์	 3.	 โรงงานผลิตกระดาษ	 

4.	โรงงานผลิตยางรถยนต์	5.	โรงงานรีดเหล็กและอลูมิเนียม	6.	โรงงานผลิตสารเคมีและสิ่งทอ	7.	โรงงานผลิตไม้อัดแผ่น	MDF	ซึ่ง

เป็นไม้เทียมที่เอาไปใช้ท�าเฟอร์นิเจอร์	8.	โรงงานต่างๆ	ทุกอุตสาหกรรม	อาทิเช่น	อาหารและเครื่องดื่ม	สายเคเบิ้ล	9.	โรงไฟฟ้าพวก	

SPP	และ	VSPP	10.	ผู้ผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมหนักเพื่อขายให้แก่ลูกค้าทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ	11.	องค์กร 

ผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค	ได้แก่	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(EGAT)	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	(PEA)	การไฟฟ้านครหลวง	

(MEA)	และบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้าภาคตะวันออก	จ�ากัด	(มหาชน)	(อีสท์	วอเตอร์)	เป็นต้น	และในอนาคตจะไปสู่กลุ่ม

ลูกค้าประเภทอาคารส�านักงาน

	 จากนั้น	 คุณสมศักดิ์	 หลิมประเสริฐ	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการลงทุนในอนาคตของ 

บริษัทตามแผนธุรกิจที่ได้วางไว้ในหนังสือชี้ชวน	ซึ่งประกอบไปด้วย

	 (1)	 การก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ที่อยู่ระหว่างการด�าเนินก่อสร้างแล้วร้อยละ	 60	 บนเนื้อที่	 3	 ไร่	 ด้วยงบประมาณ	 200	

ล้านบาท	แบ่งเป็นก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่	80	ล้านบาท	และซื้อเครื่องจักรใหม่ประมาณ	50	ล้านบาท	โดยก�าลังอยู่ใน

ขั้นตอนก่อสร้าง	คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม	2561	และเริ่มท�าการผลิตในไตรมาส	4	ของปีนี้	ทั้งนี้	 โรงงาน

แห่งใหม่นั้น	สร้างขึ้นเพื่อรองรับการผลิตเพิ่มเติม	ดังนี้	

	 	 •	 ผลิตตู้ไฟฟ้าชนิดไม่มีโครงสร้างแบบ	Metal	Clad	Switchgear	(MCSG)	ซึ่งเป็นตู้ไฟฟ้าที่มีความปลอดภัยสูงระดับ

พรีเมี่ยม	โดยการซื้อเทคโนโลยีจากบริษัท	ABB	ประเทศอิตาลี	ซึ่งจะผลิตเพื่อส่งไปทดสอบในต่างประเทศ	เพื่อให้

ได้การรับรองมาตรฐานระดับสากลซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถขยายตลาดไปยังต่างประเทศ	รวมถึงภาครัฐของไทย	 

เช่น	PEA	MEA	การประปานครหลวง	การประปาภูมิภาค	กรมชลประทาน	อีสท์	วอเตอร์	เป็นต้น

  • ประกอบ	Ring	Main	Unit	(RMU)	เป็นโครงการทีจ่ะเริม่ในปี	2565	เพือ่ผลติและจ�าหน่ายให้แก่กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย	 

ได้แก่	MEA	PEA	โดยบริษัทถือเป็นผู้ผลิตรายที่	3	ในประเทศไทยที่สามารถผลิตสินค้าประเภทดังกล่าวได้	

	 	 •	 การขายระบบกักเก็บพลังงาน	(Energy	Storage	System)	จะเป็นโครงการลงทุนในระยะยาว	รองรับรถ	EV	และ

โซลาร์ฟาร์ม	 แต่มีเหตุที่จะต้องเลื่อนออกไปเนื่องจากภาครัฐประกาศจะไม่ซื้อไฟฟ้าเพิ่มภายในระยะ	 5	 ปี	 ท�าให้

โครงการนี้ต้องเลื่อนออกไป	 โดยบริษัทอาจต้องรับงานประเภทสถานีชาร์จไฟของรถ	EV	แทน	แต่บริษัทยังคงพูด

คุยกับบริษัท	 Dan	 Foss	 ประเทศเดนมาร์ก	 ในการประกอบระบบกักเก็บพลังงาน	 (Energy	 Storage	 System)	

อย่างต่อเนื่อง

	 (2)	 บรษิทัยงัมแีผนขยายตลาดไปต่างประเทศ	 โดยจะเข้าไปตัง้ส�านกังานขายเพือ่ขยายตลาดทีม่อียูแ่ล้วให้เตบิโตขึน้	 เช่น	 

เวียดนาม	 ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย	 ภายใต้งบประมาณ	 70	 ล้านบาท	 ซึ่งบริษัทก�าลังด�าเนินการอยู่	 โดยจะเริ่มต้น 

แห่งแรกที่ฟิลิปปินส์	 อินโดนีเซียและเวียดนามในล�าดับต่อไป	 เนื่องด้วยบริษัทได้ร่วมมือกับโรงงานน�้าตาลมาตลอด	 

20	ปี	พัฒนาจนสามารถท�าให้โรงงานน�้าตาลของไทยมีมูลค่าการส่งออกเป็นอันดับ	2	ของโลก	 โดยสินค้าที่บริษัทจะ

เอาไปขายนั้น	 ก็เป็นผลพวงมาจากการที่โรงงานอุตสาหกรรมน�้าตาลได้มีการขยายตัวไปยังประเทศต่างๆ	 และสินค้า

ของบรษิทัสามารถใช้ได้กบัอตุสาหกรรมทกุประเภท	 ดงันัน้	 บรษิทัสามารถเสนอสนิค้าให้แก่ลกูค้าอตุสาหกรรมอืน่ๆ	

ด้วย	ซึ่งคาดว่าแต่ละโครงการที่จะเสนอให้แก่แต่ละโรงงานจะอยู่ที่	150	ล้านบาท	

	 (3)	 การก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก	หรือ	Small	Power	Pant	ให้แก่ธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก	โดยปลายปีที่แล้วมี

ใบอนุญาตจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตทั้งหมด	17	ใบ	เป็นจ�านวน	300	MW	คาดว่าบริษัทจะมีส่วนร่วมในหลายโครงการ	

ซึ่งแต่ละโครงการจะมีมูลค่าประมาณ	300	ล้านบาท	

	 (4)	 โรงงานน�้าตาลในประเทศยังมีใบอนุญาต	20	ใบที่ยังไม่ได้เริ่มก่อสร้าง	และมีอีก	30	ใบที่ต้องมีการปรับปรุงพัฒนาขึ้น	

ซึ่งในแต่ละโรงจะมีมูลค่าประมาณ	530	ล้านบาท

	 (5)	 ภาพรวมของกลุ่มสาธารณูปโภคในระหว่างปี	 2561-2563	ประมาณ	600	ล้านบาท	ซึ่งบริษัทเคยท�ามาแล้วบางส่วน	

บรษัิทอาจร่วมขายสถานบีรกิารน�า้มนัหรอืร่วมกบัคนก่อสร้างรบัเหมาโครงการในการเข้าร่วมงาน	 เช่น	 อสีต์	 วอเตอร์	 

บริษัทท�าหลายโครงการ	 งานกรมชลประทาน	 บริษัทร่วมกับคนขายสถานีบริการน�้ามันเพื่อท�างานร่วมกัน	 หรืองาน	
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บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

กทม.	 ที่พระโขนงบริษัทก็มีผลงานอยู่	 แต่ในอนาคตบริษัทจะเข้ารับงานเองโดยตรง	 แม้ว่าการเข้ารับงานภาครัฐต้อง

เอาเงินลงทุนจ�านวนมาก	แต่ในช่วงนี้บริษัทพร้อมเข้าไปรับงานตรงจากราชการต่างๆ	แล้ว

	 ผู้ด�าเนินการประชุม	แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ	จึงไม่มีการลงมติ	

	 จากนั้น	ผู้ด�าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม	โดยมีผู้ถือหุ้นได้ซักถามดังนี้

	 ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์เปิดเผยชื่อ	 ได้กล่าวชื่นชมคณะผู้บริหารเกี่ยวกับความมุ่งมั่นในการบริหารงาน	 แต่ได้ให้ค�าแนะน�า

ว่าการประชุมครั้งนี้ควรให้ประธานฯ	 เป็นผู้ท�าหน้าที่ด�าเนินการประชุมและมอบหมายให้บุคคลใดเป็นผู้รายงานหรือชี้แจงในวาระใด	

นอกจากนี้ยังได้ให้ข้อสังเกตต่อผู้บริหารเกี่ยวกับราคาหุ้นของบริษัทที่ปัจจุบันตกต�่ากว่าราคา	IPO	ค่อนข้างมาก	

	 ผู้ด�าเนินการประชุม	ได้กล่าวรับทราบและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นซักถามต่อไป	โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม	ดังนี้

	 คุณขันติ	อุดมสังฆธรรม	(ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)	สอบถามดังนี้

 ถาม:	จากผลการด�าเนินงานในปี	2559	หรือ	2560	ลักษณะการรับรู้ก�าไรจะไปรับรู้ในครึ่งปีหลัง	หรือประมาณไตรมาส	3	

และ	4	จึงอยากทราบว่าการรับรู้รายได้ในลักษณะนี้เป็นลักษณะปกติของธุรกิจนี้หรือไม่	และในปี	2561	จะยังเป็นเหมือน	2	ปีก่อน

หรือไม่

	 คุณสมศักดิ์	หลิมประเสริฐ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	เป็นผู้ตอบข้อซักถาม

 ตอบ:	 การรับรู้รายได้ในปีนี้ยังเป็นเหมือน	 2	 ปีก่อน	 เนื่องจากรายได้ของบริษัทส่วนใหญ่อิงกับโรงงานน�้าตาล	 ในขณะที่

ธรุกจิอืน่ชะลอตวัลง	บรษิทัจงึมลีกูค้าโรงงานน�า้ตาลเป็นหลกั	โดยทีผ่่านมาบรษิทัส่งมอบงานให้แก่โรงงานน�า้ตาลในไตรมาส	3	และ	4	 

เพือ่รองรบัการผลติของโรงงานน�า้ตาลในเดอืนธนัวาคม	โดยในปีนีก้จ็ะยงัคงเป็นเช่นนี	้โดยเฉพาะอย่างยิง่ปีนีเ้ศรษฐกจิชะลอตวั	หลายๆ	 

กลุ่มธุรกิจยังคงได้รับผลกระทบ	อย่างไรก็ตาม	คาดว่าหลังจากเลือกตั้ง	สถานการณ์ต่างๆ	จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไป	

	 คุณชาตรี	เจริญเนือง	(ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)	สอบถามดังนี้	

 ถาม:	บริษัทมีผลประกอบการที่ดีดังที่แจ้งในที่ประชุม	ซึ่งราคาหุ้นที่เหมาะสมควรจะอยู่ที่	5-6	บาท	ในขณะที่บริษัทอื่นๆ	ที่

ผลประกอบการไม่ดี	แต่กลับมีราคาหุ้นหลังจากเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ	ด้วยราคาที่สูงกว่า	 IPO	จึงประสงค์จะทราบสาเหตุที่ราคาหุ้น

ของบริษัท	 ต�่ากว่าราคา	 IPO	 มาก	 และอยากทราบว่าบริษัทขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงหรือให้กับผู้มีอุปการคุณในราคาเท่าใด	 จึง

ท�าให้ราคาหุ้นที่เข้าซื้อขายวันแรกมีราคาต�่า	 โดยเฉพาะที่จัดประชุมในวันนี้ราคาก็ลงไปเหลือ	 1.60	 บาท	 จึงขอสอบถามว่าบริษัท 

มีนโยบายที่จะซื้อหุ้นคืนเพื่อเป็นการพยุงราคาหรือออกใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	 (วอแรนท์)	 เพื่อชดเชยแก่ผู้ถือหุ้นที่จอง

และถือมาจนถึงปัจจุบันหรือไม่	 รวมทั้งเสนอให้บริษัทขายหุ้นให้แก่พนักงานในราคาถูก	 หรือในกรณีที่ประธานกรรมการหรือคณะ

กรรมการมีเงินมากก็อยากจะให้รับซื้อหุ้นคืนจากพนักงานด้วย

	 คุณสมศักดิ์	หลิมประเสริฐ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	เป็นผู้ตอบข้อซักถาม

 ตอบ:	 ที่ผ่านมาหุ้นบริษัทลงไปต�่าสุดเพียง	 1.97	 บาทเท่านั้น	 ส่วนนโยบายของบริษัทในการซื้อหุ้นคืนหรือออกวอแรนท์	

อาจต้องรอหลังจากทีบ่รษิทัเข้าตลาดหลกัทรพัย์ฯ	ไปแล้ว	1	ปี	ซึง่บรษิทัเพิง่เข้าจดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์ฯ	มาได้เพยีง	1	ไตรมาส 

เท่านั้น	 ตอนนี้ราคาหุ้นเป็นไปตามกลไกของตลาด	 ส่วนเรื่องหุ้นที่เสนอขายให้แก่พนักงาน	 หรือผู้มีอุปการคุณนั้น	 บริษัทเสนอขายที่

ราคา	2.30	บาทเท่ากับราคาหุ้น	IPO	และผู้ถือหุ้นเดิมหรือผู้ก่อตั้ง	ยังไม่มีใครขายหุ้นออกไป	และผู้ก่อตั้งและผู้บริหารไม่มีแผนการที่

จะซื้อหุ้นคืน	ซึ่งขณะนี้	บริษัทก�าลังพิสูจน์ตัวเองผ่านมา	1	ไตรมาสที่ผ่านมา	จึงขอให้ผู้ถือหุ้นให้ความไว้วางใจต่อบริษัทและผู้บริหาร

ของบริษัท

 มติที่ประชุม	ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับทราบผลการด�าเนินงานของบริษัท	ประจ�าปี	2560
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2562

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับ 

 อนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

	 ผู้ด�าเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า	 เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	(รวมที่มี

การแก้ไขเพิ่มเติม)	มาตรา	112	และตามข้อบังคับของบริษัท	ข้อ	64	ซึ่งก�าหนดให้คณะกรรมการบริษัท	จัดท�างบดุลและบัญชีก�าไร

ขาดทุน	 ณ	 วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	 เพื่อน�ามาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ	 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ

จากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว	 โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวดงบการเงินของรายงาน

ประจ�าปี	ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว	

	 จากนั้นผู้ด�าเนินการประชุม	 ได้กล่าวเชิญ	 คุณฐณัชญ์พร	 ทองสุข	 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน/ผู้จัดการทั่วไป	 (ฝ่าย

บริหาร)	เป็นผู้สรุปข้อมูลงบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560	ให้แก่ที่ประชุมได้รับทราบ

	 คุณฐณัชญ์พร	 ทองสุข	 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน/	 ผู้จัดการทั่วไป	 (ฝ่ายบริหาร)	 รายงานข้อมูลทางการเงินส�าหรับ 

รอบปีบัญชี	2560	ต่อที่ประชุมดังนี้

	 •	 ผลการด�าเนินงานในปี	 2560	 ประกอบด้วยรายได้จากการขาย	 952.11	 ล้านบาท	 รายได้จากการให้บริการและติดตั้ง	

254.12	ล้านบาท	รายได้จากการให้บริการ	29.88	ล้านบาท	และมีรายได้รวม	1,239.29	ล้านบาท	

	 •	 มต้ีนทนุในการขาย	695	ล้านบาท	ต้นทนุให้บรกิารรบัเหมาและตดิตัง้	206.15	ล้านบาท	ต้นทนุให้บรกิาร	13.59	ล้านบาท	

 • ก�าไรข้ันต้น	321.37	ล้านบาท	ก�าไรก่อนต้นทนุทางการเงนิและภาษเีงนิได้	174.87	ล้านบาท	มกี�าไรสทุธ	ิ140.71	ล้านบาท

	 ฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	สรุปได้ดังนี้	

	 •	 มีสินทรัพย์	1,523.14	ล้านบาท	หนี้สิน	435.93	ล้านบาท	ส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่	1,087.21	ล้านบาท	

	 •	 อัตราส่วนทางการเงินส�าคัญ	 ดังนี้	 อัตราก�าไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ	 26.00	 อัตราก�าไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ	 11.35	 อัตราผล

ตอบแทนจากสินทรัพย์รวมอยู่ที่ร้อยละ	 11.55	 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ	 17.80	 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วน

ของผู้ถือหุ้นอยู่ที่	0.40	เท่า	และอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ที่	3.11	เท่า	

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

 งบก�าไรขาดทุน (ล้านบาท) 2558 2559 2560

รายได้จากการขาย	 797.75	 826.71	 952.11

รายได้จากการให้บริการรับเหมาและติดตั้ง	 242.74	 353.08	 254.12

รายได้จากการให้บริการ	 20.45	 47.64	 29.88

รายได้รวม	 1,065.31	 1,240.44	 1,239.29

ต้นทุนขาย	 551.40	 598.19	 695.00

ต้นทุนการให้บริการรับเหมาและติดตั้ง	 231.58	 306.39	 206.15

ต้นทุนการให้บริการ	 9.04	 20.71	 13.59

ก�าไรขั้นต้น	 268.92	 302.14	 321.37

ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	 110.91	 153.63	 174.87

ก�าไรสุทธิ	 85.52	 121.15	 140.71
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บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

	 ผู้ด�าเนินการประชุมได้รายงานความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมว่า	 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่

ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท	และรายงานผู้สอบบัญชีส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560	ที่ผ่านการตรวจ

สอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท	และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว	

	 ส�าหรับวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน

	 จากนั้น	ผู้ด�าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม	โดยมีผู้ถือหุ้นได้ซักถามดังนี้

	 คุณปิติภัทร	พัฒธนฐานโชค	(ผู้รับมอบอ�านาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)	สอบถามดังนี้

 ถาม:	รายงานผู้สอบบัญชีหน้า	88	ในเรื่องส�าคัญของการตรวจสอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีได้ระบุเรื่องที่มีนัยส�าคัญตามดุลพินิจ

ของผู้สอบบัญชีไว้	3	เรื่อง	ได้แก่	เรื่องที่	1	รายได้จากการรับเหมาจ�านวน	254	ล้านบาท	ผู้สอบบัญชีได้ใช้เวลามากในการตรวจสอบ	

แต่ไม่ได้ให้ข้อสรุปไว้ว่าผู้สอบบัญชีมีความพอใจหรือไม่	ส่วนเรื่องที่	2	เป็นเรื่องของสินค้าคงเหลือ	(NRV)	9.5	ล้านบาท	เรื่องที่	3	การ

ประมาณการณ์หนี้สินต่อการรับประกัน	16	ล้านบาท	อยากทราบว่าที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบมาทั้ง	3	เรื่องนี้	สรุปว่าผู้สอบบัญชีพอใจ

หรือไม่

	 นอกจากนี้	 อยากทราบว่าเพราะเหตุใดรายได้จากการขาย	 952	 ล้านบาท	 ที่ฝ่ายบริหารเสนอมา	 จึงไม่ได้ระบุอยู่ในส่วนนี้	

เนื่องจากตนเห็นว่าเป็นเรื่องส�าคัญของผู้สอบบัญชี	เพราะหากคิดเป็นเปอร์เซ็น	จะคิดเป็นสัดส่วนรายได้ร้อยละ	70	ของรายได้รวม	

	 คุณยุทธพงษ์	เชื้อเมืองพาน	ผู้สอบบัญชี	ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นดังนี้

 ตอบ:	ส�าหรับประเด็นค�าถาม	ในส่วนของหน้ารายงานทั้ง	3	ประเด็น	 เนื่องจากในส่วนของผู้สอบบัญชีเสนอเรื่องส�าคัญใน

การตรวจสอบ	 ซึ่งจริงๆ	 ในส่วนเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ	 ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วเห็นเป็นที่น่าพอใจ	 โดยหากกรณีที่ผู้สอบ

บัญชีเห็นว่ามีประเด็นที่ตรวจสอบไม่ครบถ้วนหรือไม่พอใจ	 จะอยู่ในเกณฑ์การแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไข	 ฉะนั้นในเรื่องส�าคัญใน

การตรวจสอบ	 ผู้สอบบัญชีเพียงแค่ต้องการที่จะชี้ให้เห็นว่าเรื่องดังกล่าวมีความยากในการตรวจสอบและมีความซับซ้อนในวิธีการ

ตรวจสอบ	ซึ่งโดยสรุปผู้สอบบัญชีพอใจทั้ง	3	ประเด็น	เพียงแต่ต้องการที่จะเน้นให้เห็นว่าผู้สอบบัญชีใช้วิธีการตรวจสอบอย่างไร	เพื่อ

ที่จะให้งบการเงินถูกต้องมากยิ่งขึ้น	

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

 งบแสดงฐานทางการเงิน (ล้านบาท) 2558 2559 2560

สินทรัพย์	 787.31	 913.67	 1,523.14

หนี้สิน	 342.78	 419.81	 435.93

ส่วนของผู้ถือหุ้น	 444.53	 493.86	 1,087.21	

 อัตราส่วนทางการเงิน 2558 2559 2560

อัตราก�าไรขั้นต้น	(%)	 25.35%	 24.61%	 26.00%

อัตราก�าไรสุทธิ	(%)	 8.03%	 9.77%	 11.35%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม	(%)	 10.20%	 13.07%	 11.55%

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(%)	 20.04%	 23.70%	 17.80%

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	 0.77	 0.85	 0.40

อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	 1.80	 1.81	 3.11

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2562

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

	 ในส่วนของที่ผู้สอบบัญชียกตัวเลขส่วนใหญ่	 จะอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	 ส�าหรับการรับรู้รายได้ตามเปอร์เซ็นต์	

จะอยู่ในส่วนของการด�าเนินงานตามส่วนงานว่าตัวเลขทั้งหมด	 200	 กว่าล้านนั้น	 ผู้สอบบัญชีเน้นตรวจสอบอย่างไรบ้าง	 ซึ่งจะอยู่ใน

หน้ารายงานของผู้สอบบัญชี	 อีกเรื่องหนึ่งคือค่าเผื่อมูลค่าราคาสินค้าคงเหลือ	 เป็นเรื่องของการใช้สมมติฐาน	 ประมาณการของฝ่าย

บริหาร	โดยผู้สอบบัญชีก็ต้องตรวจสอบความถูกต้องกับผู้บริหารว่าการตั้งค่าด้อยค่าดังกล่าวนั้น	มีประมาณการที่สมเหตุสมผลและมี

ข้อมูลในอดีตหรือป่าว	

	 ส่วนเรื่องสุดท้าย	การประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน	จะคล้ายกับค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือที่ผู้สอบบัญชีเองก็ต้อง

ตรวจสอบว่าผู้บริหารได้ประมาณการตัวเลขที่อยู่ในงบเพียงพอไหม	และข้อมูลในอดีตที่จะเอามาสนับสนุนการตั้งประมาณการมีการ

ทบทวนและตรวจสอบหรือไม่	ดังนั้น	ทั้ง	3	ประเด็นจึงเป็นเรื่องส�าคัญ	ที่ผู้สอบบัญชีต้องให้ความส�าคัญและใช้การตรวจสอบเป็นกรณี

พิเศษเพื่อให้ได้ตัวเลขที่ถูกต้อง

	 คุณปิติภัทร	พัฒธนฐานโชค	(ผู้รับมอบอ�านาจจากผู้ส่งเสริมนักลงทุนไทย)	สอบถามเพิ่มเติมดังนี้

 ถาม:	หน้า	98	ข้อ	2	เกณฑ์ในการท�างบการเงิน	วรรคที่สอง	การแสดงรายการในงบการเงิน	เพื่อให้เป็นไปตามข้อก�าหนด

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงเมื่อวันที่	28	กันยายน	2554	ออกตาม	พระราชบัญญัติการบัญชี	พ.ศ.	2543	ซึ่งเข้าใจว่า	ประกาศ

ฉบับนี้ได้ถูกยกเลิกไปแล้ว	 เนื่องจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีประกาศฉบับที่	 2	 กล่าวคือ	 ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 เรื่อง	

ก�าหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน	 (ฉบับที่	 2)	พ.ศ.	2559	ซึ่งข้อ	1	 ให้ยกเลิกแบบ	3	 งบการเงินมหาชนที่แนบท้ายประกาศปี	

2544	และ	ข้อ	2	ให้ยกเลิกความในข้อ	8	ของประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องก�าหนดรายการย่อ	พ.ศ.	2544	โดยให้ใช้ประกาศ

นี้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มต้นในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2560	ซึ่งประกาศฉบับที่	2	ดังกล่าวได้ออกมา	11	ตุลาคม	2559	

ตนจงึไม่แน่ใจถึงการอ้างองิ	 และขอเรยีนด้วยความเคารพว่าผูส้อบบญัชคีงจะใช้ตามประกาศฉบบัใหม่อยูแ่ล้ว	 แต่ตอนเปิดในหมายเหต ุ

อาจจะไม่ได้แก้ไขข้อความโดยอ้างอิงประกาศฉบับที่	2	ปี	2559	

	 คุณยุทธพงษ์	เชื้อเมืองพาน	ผู้สอบบัญชี	ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นดังนี้

 ตอบ:	 ในฐานะผู้สอบบัญชี	 การเปิดเผยข้อมูลการแสดงรายการตรงนี้	 ยอมรับว่ามีการปรับปรุงประกาศวันที่	 11	 ตุลาคม	

2559	 แต่อย่างไรก็ตาม	 โดยภาพรวมของงบการเงินทั้งหมดได้มีการแสดงรายการตามมาตรฐานทางการเงินฉบับที่	 1	 ซึ่งในส่วนของ

การประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกมา	มีอยู่ข้อหนึ่งที่อ้างอิงถึงมาตรฐานรายงานทางการเงิน	ดังนั้นในภาพรวม	 งบการเงิน

ก็ได้แสดงรายการถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่	 1	 เรื่องของการน�าเสนองบการเงินเรียบร้อยแล้ว	 ในส่วนประเด็น

ของเรื่องเปิดเผย	เนื่องจากไม่ท�าให้งบการเงินผิดไปอย่างมีสาระส�าคัญ	ทางผู้สอบบัญชีจึงไม่ได้เสนอให้มีการแก้ไขข้อความในส่วนนี้	

	 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม	ผู้ด�าเนินการประชุมจึงได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่	3

 มติที่ประชุม	 ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาต	และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว	ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์	ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของ

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	ดังนี้

 ผู้ถือหุ้น จ�านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ

	 เห็นด้วย	 665,674,746	 100.0000

	 ไม่เห็นด้วย	 0	 0.0000

	 งดออกเสียง	 0	 -*

	 บัตรเสีย	 0	 -*

 รวม 665,674,746

		 	 	 *ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน
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บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

 หมายเหตุ:	ในวาระที่	3	มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น	6	ราย	นับเป็นจ�านวนหุ้นได้	29,200	หุ้น	รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วม

ประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ	จ�านวน	106	ราย	ถือหุ้นรวมกันได้	 665,674,746	หุ้น	หรือคิด

เป็นร้อยละ	 73.96	 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด	 ซึ่งได้รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในการ

นับคะแนนในวาระนี้แล้ว

วาระที่ 4  พจิารณาอนมุตัจิดัสรรเงนิทนุส�ารองตามกฎหมายและจ่ายเงนิปันผล ส�าหรบัผลด�าเนนิงานประจ�าปี 2560

	 ผู้ด�าเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า	 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	 พ.ศ.	 2535	 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่ม

เติม)	 มาตรา	 115	 และข้อบังคับของบริษัท	 ข้อ	 39	 ก�าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรก�าไรและจ่ายเงินปันผล

ประจ�าปี	นอกจากนี้	มาตรา	116	แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	และข้อบังคับของบริษัท	ข้อ	57	ก�าหนดให้

บริษัทต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ	 5	 ของก�าไรสุทธิประจ�าปี	 หักด้วยยอดเงินขาดทุน

สะสมยกมา	 (ถ้ามี)	 จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	 10	 ของทุนจดทะเบียน	 ส�าหรับผลการด�าเนินงานของบริษัท

ประจ�าปี	2560	มีก�าไรสุทธิตามงบการเงินจ�านวน	140,708,535.18	บาท	บริษัทได้จัดสรรเงินก�าไรเป็นทุนส�ารองตามกฎหมายเป็น

ประจ�าปี	2560	จ�านวน	7,035,426.76	บาท	ซึ่งไม่ต�่ากว่าร้อยละ	5	ของก�าไรสุทธิของบริษัทตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ก�าหนดไว้

	 ส่วนการจ่ายเงินปันผล	บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ	40	ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษี

เงินได้นิติบุคคลและส�ารองตามกฎหมาย	อย่างไรก็ตาม	บริษัทอาจก�าหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่ก�าหนดข้างต้น

ได้หากบริษัทมีความจ�าเป็นที่จะต้องน�าเงินก�าไรสุทธิจ�านวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการด�าเนินงานของบริษัท

	 บริษัทเห็นสมควรจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลประกอบการของบริษัท	ประจ�าปี	2560	ในอัตราหุ้นละ	0.14	บาท	รวมทั้งสิ้นไม่

เกิน	126,000,000	บาท	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	89.55	ของก�าไรสุทธิ	ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท	ทั้งนี้	บริษัท

จะหักภาษีหัก	ณ	ที่จ่ายส�าหรับเงินได้จากการได้รับเงินปันผลในอัตราตามที่กฎหมายก�าหนด

	 จากนั้นคุณฐณัชญ์พร	ทองสุข	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน/	ผู้จัดการทั่วไป	(ฝ่ายบริหาร)	ได้รายงานข้อมูลเกี่ยวกับก�าไร

สุทธิและการจัดสรรก�าไรของบริษัทต่อที่ประชุมดังนี้	

	 	 	 ก�าไรสุทธิ		 	 	 	 	 140.71	ล้านบาท

	 	 	 จัดสรรก�าไรสุทธิไว้เพื่อเป็นทุนส�ารองตามกฎหมาย					 7.03	ล้านบาท

	 	 	 (ครบร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียน)	

	 	 	 จัดสรรก�าไรสุทธิเพื่อจ่ายเงินปันผล		 	 	 126.00	ล้านบาท

	 	 	 ในอัตราหุ้นละ	 	 	 	 	 0.14	บาท

  

	 โดยบริษัทได้ก�าหนดสิทธิผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล	(Record	Date)	ในวันที่	6	มีนาคม	2561	และจ่ายเงินปันผล

ในวันที่	8	พฤษภาคม	2561		

	 ผู้ด�าเนินการประชุมได้รายงานความเห็นคณะกรรมการบริษัทว่า	 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�าไรเป็นทุนส�ารองตามกฎหมายประจ�าปี	2560	จ�านวน	7,035,426.76	บาท	และอนุมัติจ่าย

เงินปันผลส�าหรับผลประกอบการของบริษัท	 ประจ�าปี	 2560	 ในอัตราหุ้นละ	 0.14	 บาท	 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน	 126,000,000	 บาท 

ในการนี้	 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล	 (Record	 Date)	 ในวันที่	 6	 มีนาคม	 2561	 และ

ก�าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่	8	พฤษภาคม	2561	ทั้งนี้	สิทธิในการรับเงินปันผลของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน	เนื่องจากต้องรอการ

อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2561	ก่อน	
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2562

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

	 ส�าหรับวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน

	 จากนั้น	ผู้ด�าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม	โดยมีผู้ถือหุ้นได้ซักถามดังนี้

	 คุณชาตรี	เจริญเนือง	(ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)	สอบถามดังนี้

 ถาม: เวลานี้บริษัทมีก�าไรสะสมเหลืออยู่เท่าไร	และเงินปันผลเสียภาษีตามกฎหมายก�าหนด	ไม่ทราบว่า	บริษัทเสียภาษีใน

อัตราเท่าใด	ควรแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ทราบเพื่อประโยชน์ในการเครดิตภาษีเงินปันผล	

	 คุณฐณัชญ์พร	ทองสุข		ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	ชี้แจงดังนี้

 ตอบ:	หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผล	126	ล้านบาท	จะท�าให้ก�าไรสะสมเหลือประมาณ	8.2	ล้านบาท	

และปัจจุบันบริษัทเสียภาษีนิติบุคคลอยู่ที่ร้อยละ	20	ซึ่งสามารถเครดิตภาษีได้ในอัตรานี้	

	 คุณขันติ	อุดมสังฆธรรม	(ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง)	สอบถามดังนี้

 ถาม: เนื่องจากเงินปันผลเมื่อเทียบกับราคาหุ้น	ถือว่าเป็นอัตราที่ค่อนข้างสูง	อยากทราบว่าช่วงปี	2561	-	2562	บริษัทจะ

ยังคงรักษาอัตราการจ่ายเงินปันผลไว้ที่ร้อยละ	90	ได้หรือไม่

	 คุณสมศักดิ์	หลิมประเสริฐ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ตอบข้อซักถามดังนี้

 ตอบ:	 การจ่ายเงินปันผลในอัตราสูง	 เพื่อเป็นการขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความสนใจในบริษัท	 และเนื่องจากบริษัท 

มีกระแสเงินสดเยอะจึงสามารถจ่ายปันผลได้มาก	 อย่างไรก็ตาม	 หากกระแสเงินสดน้อยลง	 ก็ต้องเรียนตามจริงว่าบริษัทอาจจะไม่

สามารถจ่ายในอัตรานี้ได้	เนื่องจากจะท�าให้สถานะการเงินของบริษัทเกิดปัญหา

	 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม	ผู้ด�าเนินการประชุมจึงได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่	4

 มติที่ประชุม	 ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จัดสรรเงินทุนส�ารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล	 ส�าหรับผลด�าเนินงานประจ�าปี	

2560	ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์	ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	ดังนี้

 ผู้ถือหุ้น จ�านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ

	 เห็นด้วย	 665,674,746	 100.0000

	 ไม่เห็นด้วย	 0	 0.0000

	 งดออกเสียง	 0	 -*

	 บัตรเสีย	 0	 -*

 รวม 665,674,746

			 	 	 *ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน
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บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

วาระที่ 5  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระ

	 ผู้ด�าเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า	 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน	พ.ศ.	 2535	มาตรา	 71	และข้อบังคับของ

บริษัท	 ข้อ	 22	 ก�าหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง	 ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งจ�านวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา	 ถ้าจ�านวน

กรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้	ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม	โดยกรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งอาจได้

รับเลือกให้กลับเข้ามารับต�าแหน่งอีกได้	 ทั้งนี้	 กรรมการที่ต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนนั้นให้จับ

สลากกัน	ส่วนปีหลังๆ	ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง

	 โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2561	มีกรรมการซึ่งครบวาระการด�ารงต�าแหน่งจ�านวน	 3	ท่าน	 ซึ่งมีรายชื่อดัง

ต่อไปนี้

	 1)	คุณจรุง	สุพรรณพงษ์		 	 ประธานกรรมการบริษัท/	กรรมการอิสระ

	 2)	คุณสมศักดิ์	หลิมประเสริฐ		 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/	กรรมการ

	 3)	รศ.	ประภาษ	ไพรสุวรรณา		 กรรมการตรวจสอบ/	กรรมการอิสระ

	 ทั้งนี้	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท	 ได้ด�าเนินการสรรหากรรมการ	 โดยพิจารณาบุคคลที่มี

ความรู้ความสามารถ	 มีประสบการณ์และประวัติการท�างานที่ดี	 มีภาวะผู้น�า	 มีวิสัยทัศน์กว้างไกล	 รวมทั้งมีคุณธรรม	 จริยธรรม	 มี

ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร	สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินกิจการของบริษัท	นอกจากนี้	 ยังค�านึงถงึ

ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ	 คุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการ	 

ตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท	 ตลอดจนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	 และได้พิจารณาความเป็นอิสระ

ของกรรมการอิสระในเรื่องของประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่	 รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลัก

เกณฑ์ทีเ่กีย่วข้อง	 เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการ	โดยมกีระบวนการทีโ่ปร่งใส	สร้างความมัน่ใจให้แก่ผูถ้อืหุน้คณะกรรมการ 

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย	 จึงเห็นควรเสนอให้พิจารณาเลือกตั้ง	 (1)	 คุณจรุง	 สุพรรณพงษ์	 

(2)	คุณสมศักดิ์	หลิมประเสริฐ	และ	(3)	รศ.	ประภาษ	ไพรสุวรรณา	กรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่ง

เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง	ซึ่งรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของบุคคลข้างต้น	ได้ปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย	3	แล้ว	

	 โดยคณะกรรมการบรษิทั	 ซึง่ไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนได้เสีย	 ได้พจิารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 

ค่าตอบแทนแล้ว	 เหน็ว่ากรรมการทีไ่ด้รบัการเสนอชือ่มคีณุสมบตัเิหมาะสม	 ส�าหรบักรรมการทีเ่ป็นกรรมการอสิระกเ็ป็นผูท้ีม่คีณุสมบตัิ 

ครบถ้วนตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พิจารณาเลือกตั้ง	(1)	คุณจรุง	สุพรรณพงษ์	(2)	คุณสมศักดิ์	หลิมประเสริฐ	และ	(3)	รศ.	ประภาษ	ไพรสุวรรณา	กรรมการที่พ้นจาก

ต�าแหน่งตามวาระให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

	 จากนั้น	 ผู้ด�าเนินการประชุมได้เรียนเชิญคุณจรุง	 สุพรรณพงษ์	 ประธานกรรมการ	 เป็นผู้มอบหมายให้บุคคลอื่นท�าหน้าที่

ประธานในที่ประชุมแทน

	 ประธานฯ	 กล่าวต่อที่ประชุมว่า	 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นคัดเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต�าแหน่งตาม

วาระ	และเพื่อให้มีด้วยความโปร่งใส	และเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	กรรมการที่หมดวาระทั้ง	3	ท่าน	จะต้องออกจาก

ห้องประชุมก่อน	และขอมอบหมายให้คุณวัลชลีย์	กาญจนจงกล	รองประธานกรรมการบริษัท/	กรรมการตรวจสอบ/	กรรมการอิสระ	

ท�าหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทนจนกว่าการออกเสียงลงคะแนนจะเสร็จสิ้น	

	 ผู้ด�าเนนิการประชมุได้ชีแ้จงหลกัเกณฑ์ในการลงคะแนนเสยีงในวาระนี	้ ว่าการพจิารณาวาระนีต้้องผ่านมตอินมุตัด้ิวยคะแนน 

เสียงข้างมาก	ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

25



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2562

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

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

	 (2)	 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตามข้อ	 (1)	 เพื่อเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ

ก็ได้	แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่นๆ	ไม่ได้

	 (3)	 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับจะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจ�านวนกรรมการที่จะพึงมี

หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น	 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนที่

พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น	ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

	 ทั้งนี้	เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ในการเลือกตั้งกรรมการในครั้งนี้	บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือ

หุ้นสามารถใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	โดยจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลเพื่อ

ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน	

	 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม	 ผู้ด�าเนินการประชุมจึงได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่	 5	 โดยแยกการลง

คะแนนเป็นรายบุคคล

 มติที่ประชุม	ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระ	กลับเข้าด�ารงต�าแหน่ง

ตามเดมิอีกวาระหนึง่	 ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ�านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนส�าหรบัคณุจรงุ	 

สุพรรณพงษ์	และ	รศ.	ประภาษ	ไพรสุวรรณา	และคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ส�าหรับคุณสมศักดิ์	หลิมประเสริฐ	โดยเลือกตั้งกรรมการ

กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นรายบุคคล	ดังนี้

	 1)	 คุณจรุง	สุพรรณพงษ์	ประธานกรรมการบริษัท/	กรรมการอิสระ

 ผู้ถือหุ้น จ�านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ

	 เห็นด้วย	 665,897,746	 99.9399

	 ไม่เห็นด้วย	 400,000	 0.0600

	 งดออกเสียง	 1,000	 -*

	 บัตรเสีย	 0	 -*

 รวม 666,298,746

			 	 	 	 *ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

	 2)	 คุณสมศักดิ์	หลิมประเสริฐ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/	กรรมการ	

 ผู้ถือหุ้น จ�านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ

	 เห็นด้วย	 665,997,746	 100.00

	 ไม่เห็นด้วย	 0	 0.0000

	 งดออกเสียง	 301,000	 -*

	 บัตรเสีย	 0	 -*

 รวม 666,298,746

			 	 	 	 *ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน
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	 3)	 รศ.	ประภาษ	ไพรสุวรรณา	กรรมการตรวจสอบ/	กรรมการอิสระ	

 ผู้ถือหุ้น จ�านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ

	 เห็นด้วย	 665,597,746	 99.9399

	 ไม่เห็นด้วย	 400,000	 0.0600

	 งดออกเสียง	 301,000	 -*

	 บัตรเสีย	 0	 -*

 รวม 666,298,746

			 	 	 	 *ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

 หมายเหตุ:	ในวาระที่	5	มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น	2	ราย	นับเป็นจ�านวนหุ้นได้	624,000	หุ้น	รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วม

ประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ	 จ�านวน	 108	 ราย	 ถือหุ้นรวมกันได้	 666,298,746	หุ้น	 หรือคิด

เป็นร้อยละ	 74.0332	 ของจ�านวนหุ้นที่จ�านวนได้ทั้งหมด	 ซึ่งได้รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในการนับ

คะแนนในวาระนี้แล้ว

	 ผู้ด�าเนินการประชุมสรุปมติที่ประชุมและเชิญกรรมการทั้ง	3	ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง	โดยเชิญกรรมการทั้ง	

3	ท่าน	ได้แก่	คุณจรุง	สุพรรณพงษ์	คุณสมศักดิ์	หลิมประเสริฐ	และรศ.	ประภาษ	ไพรสุวรรณา	กลับเข้าสู่ห้องประชุม	

	 โดยคุณจรุง	สุพรรณพงษ์	กลับเข้าท�าหน้าที่ประธานที่ประชุม	และได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นในนามกรรมการอีกทั้ง	2	ท่าน	

ได้ให้เกยีรตแิละเลอืกพวกตนกลบัมาเป็นคณะกรรมการอกีครัง้	 โดยคณะกรรมการบรษิทัมคีวามตัง้ใจในการด�าเนนิกจิการของบรษิทั 

ด้วยความมั่นคงและโปร่งใส

วาระที่ 6  พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ�าปี 2561 

	 ผูด้�าเนนิการประชมุได้ชีแ้จงต่อทีป่ระชมุว่า	ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั	พ.ศ.	2535	(รวมทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ)	 

มาตรา	 90	 และข้อบังคับของบริษัท	 ข้อ	 32	 ก�าหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล	 เบี้ยประชุม	 บ�าเหน็จ

โบนัส	 หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม 

ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

	 ตามนโยบายการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ	 บริษัทจะค�านึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมาย	 และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มี

ขนาดใกล้เคียงกัน	 โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้นเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุ

เป้าหมายตามทิศทางธุรกิจที่บริษัทก�าหนด	โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส	เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจ�า	 ปี	 2561	 โดยยึดนโยบายการ

ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบรษิทั	 รวมถงึการขยายตวัทางธรุกจิและการเติบโตด้านผลการด�าเนนิงาน	 จงึเหน็ควรเสนอก�าหนด 

ค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี	 2561	 ในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมภายในวงเงินรวมไม่เกิน	 2,000,000	 บาท	 โดยมีอัตราผลตอบแทน

ดังนี้
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 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา อัตราค่าตอบแทน   

  1. คณะกรรมการบริษัท

	 	 	 	 ประธานกรรมการ	 20,000.00	 บาท

 
ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม

    รองประธาน/กรรมการคนละ	 15,000.00	 บาท

  2. คณะกรรมการตรวจสอบ

	 	 	 	 ประธานกรรมการ	 20,000.00	 บาท
	 ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม
   	 รองประธาน/กรรมการคนละ	 15,000.00	 บาท

	 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	2	ใน	3	ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม	

	 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม	ผู้ด�าเนินการประชุมจึงได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่	6

 มตท่ีิประชมุ	ทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นได้มมีตอินมุตัค่ิาตอบแทนกรรมการประจ�าปี	2561	ในรปูแบบค่าเบีย้ประชมุภายในวงเงนิรวมไม่

เกนิ	2,000,000	บาท	ตามทีเ่สนอ	ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์	ของจ�านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุม	ดังนี้

 ผู้ถือหุ้น จ�านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ

	 เห็นด้วย	 666,298,746	 100.0000

	 ไม่เห็นด้วย	 0	 0.0000

	 งดออกเสียง	 0	 0.0000

	 บัตรเสีย	 0	 0.0000

 รวม 666,298,746

วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ�าปี 2561 

	 ผู้ด�าเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า	 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	 พ.ศ.	 2535	 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)	

มาตรา	 120	 และข้อบังคับของบริษัท	 ข้อ	 67	 ก�าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดจ�านวนเงินค่า

สอบบัญชีของบริษัททุกปี	โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้	

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาเลอืกผูส้อบบญัชขีองบรษิทั	 ประจ�าปี	 2561	 โดยพจิารณาจากความเป็นอิสระ	 คณุสมบัติ	 

ทักษะความรู้ความสามารถ	 และประสบการณ์	 และพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีให้เหมาะสมกับหน้าที่	 ภาระ	 ความรับผิดชอบ	

โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	ประจ�าปี	 2561	จากบริษัท	 เอเอ็นเอส	ออดิท	จ�ากัด	 เป็นผู้สอบ

บัญชีของบริษัท	มีรายชื่อดังนี้

	 1)	คุณวิชัย	รุจิตานนท์		 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	4054	หรือ

	 2)	คุณอธิพงศ์	อธิพงศ์สกุล		 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	3500	หรือ

	 3)	คุณเสถียร	วงศ์สนันท์		 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	3495	หรือ

	 4)	คุณกุลธิดา	ภาสุรกุล	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	5946	หรือ

	 5)	คุณยุทธพงษ์	เชื้อเมืองพาน		 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	9445
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	 โดยก�าหนดให้ผูส้อบบญัชคีนใดคนหนึง่ข้างต้นเป็นผูส้อบบญัชปีระจ�าปี	2561	มอี�านาจในการตรวจสอบและแสดงความเหน็ 

ต่องบการเงนิของบรษิทั	และในกรณทีีผู่ส้อบบญัชรีบัอนญุาตตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ให้บรษิทั	 เอเอน็เอส	ออดทิ	 

จ�ากัด	เป็นผู้มีอ�านาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท	เอเอ็นเอส	ออดิท	จ�ากัด	เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้	และเสนอให้

ก�าหนดค่าสอบบัญชีประจ�า	ปี	2561	ส�าหรับค่าสอบบัญชีงบการเงินประจ�า	ปี	2561	และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	ในอัตรา	

1,650,000	บาท

	 ทั้งนี้	 บริษัท	 เอเอ็นเอส	 ออดิท	 จ�ากัด	 และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น	 ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/	 

ผู้บริหาร/	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

	 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม	ผู้ด�าเนินการประชุมจึงได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่	7

 มติที่ประชุม	ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ประจ�าปี	2561	ตามที่เสนอด้วย

คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์	ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

 ผู้ถือหุ้น จ�านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ

	 เห็นด้วย	 666,298,746	 100.0000

	 ไม่เห็นด้วย	 0	 0.0000

	 งดออกเสียง	 0	 -*

	 บัตรเสีย	 0	 -*

 รวม 666,298,746

	 	 	 *ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

	 ผู้ด�าเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า	 การเสนอวาระอื่นๆ	 นอกเหนือจากวาระที่ก�าหนดในหนังสือเชิญประชุม	

จะต้องมคีะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าหนึง่ในสามของจ�านวนหุน้ทีจ่�าหน่ายได้แล้วทัง้หมดสนบัสนนุ	 เพือ่บรรจใุห้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณา 

เรื่องอื่นนอกเหนือจากที่ก�าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม	 และเนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอแนะเพิ่มเติมล่วงหน้า	 จึงเปิดโอกาสให้แก่ผู้

ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	สามารถซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

	 โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้แสดงความเห็น	ดังนี้

	 คุณโกศล	คันบจร	(ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)	แสดงความคิดเห็นดังนี้	

	 ขอขอบคุณผู้บริหารทั้ง	3	ท่าน	ได้แก่	คุณสมศักดิ์	หลิมประเสริฐ		คุณอภิชาติ		ปีปทุม	และคุณนพดล	วิเชียรเกื้อ	ที่ไม่ได้มี

การขายหุน้ออกมาและยงัซือ้หุน้เพิม่อย่างต่อเนือ่ง	ซึง่มส่ีวนท�าให้ราคาหุน้ไม่ตกต�า่ลงมากจนเกนิไป	ส่วนคณะกรรมการท่านอืน่ๆ	ทีข่าย 

หุ้นออกมาก็ถือเป็นสิทธิส่วนบุคคล	 แต่ก็ส่งผลท�าให้ราคาหุ้นไม่สามารถขยับขึ้นได้	 ในฐานะผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง	 ขอแสดงความเห็นว่าใน

ฐานะของคณะกรรมการบริษัท	ส่วนใดที่จะช่วยพยุงราคาหุ้นไว้ได้ก็เป็นสิ่งที่สมควรจะกระท�า	จึงขอชมเชยผู้ก่อตั้งบริษัททั้ง	3	ท่าน
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2562

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

	 คุณชาญชัย	ทองเจริญ	(ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)	แสดงความคิดเห็นดังนี้

	 ตนเองได้ฟังคุณสมศักดิ์พูดมา	 4	 ครั้ง	 ได้เห็นถึงความตั้งใจจริง	 โดยในฐานะของนักลงทุนรายย่อย	 ไม่ต้องการให้เน้นเรื่อง

ราคาหุ้น	 เพราะถึงแม้ตนเองจะยังขาดทุนจากราคาหุ้นอยู่	 แต่ก็เห็นภาพว่าบริษัทก�าลังเดินหน้าไปในทิศทางใด	 และเห็นว่าควรให้

เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ในสิ่งที่คุณสมศักดิ์ได้พูดไว้	คิดว่าเมื่อใดที่รายได้และก�าไรเติบโต	ราคาหุ้นก็จะสะท้อนออกมาด้วยตัวเอง	เพราะ

จากการที่ได้ฟังผู้บริหารหลายท่าน	รวมทั้งได้พบกับคุณหฤทัยหลายครั้ง	จึงเกิดความมั่นใจ	รวมทั้งชอบที่คุณอภิชาต	ปีปทุมได้พูดไว้

ว่าบริษัทจะไม่ขายของให้กับคน	(ลูกค้า)	ที่เบี้ยวหนี้	แต่จะขายให้เฉพาะเป็นเงินสดเท่านั้น

	 คุณสมศักดิ์	หลิมประเสริฐ	ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและให้ก�าลังใจผู้บริหารของบริษัทฯ

	 เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม	 ผู้ด�าเนินการประชุมจึงได้เรียนเชิญประธานในที่ประชุมกล่าวขอบคุณ

ผู้ถือหุ้นและกล่าวปิดประชุม

	 ประธานฯ	 ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมและได้แสดงความคิดเห็นที่มีสารประโยชน์	 รวมถึงได้ฟังค�าชี้แจง

ฝ่ายบริหารในการด�าเนินการของบริษัท	และขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาในการมาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2561	 

และหวังว่าจะได้พบกับผู้ถือหุ้นทุกท่านอีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป

	 ปิดประชุมเวลา	12.00	น.	 	 	 	 	 	

	 ลงชื่อ....................................................

	 (คุณจรุง	สุพรรณพงษ์)

	 ประธานที่ประชุม

	 ผู้บันทึกรายงานการประชุม

	 ลงชื่อ....................................................	

	 (คุณจิตติมา	ค�าเวียงจันทร์)

	 เลขานุการบริษัท
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ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทน
กรรมการที่ครบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล		นายสุวิทย์	สิงหจันทร์										

ต�าแหน่ง		ประธานกรรมการตรวจสอบ/	กรรมการอิสระ	

ระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัท		ปี	2559-ปัจจุบัน

อาย	ุ	64	ปี

จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท		0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0	ของทุนที่ออกและช�าระแล้ว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร		-ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

-	ปริญญาโท	รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	(นิด้า)

-	ปริญญาตรี	คณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

- หลักสูตรประกาศนยีบตัร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	รุน่ที	่104/2013

ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ 

2559	–	ปัจจุบัน

2556	–	ปัจจุบัน

2555	–	ปัจจุบัน

2555	–	ปัจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ผช.ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

บมจ.	ซีพีที	ไดร์	แอนด์	เพาเวอร์	

บมจ.	เพาเวอร์	โซลูชั่น	เทคโนโลยี	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน	์	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561		เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทจ�านวน	7/7	ครั้ง

หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา		พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการบริษัท

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา		-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่  -ไม่มี-

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		-ไม่มี-

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า		-ไม่มี-

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย		-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญอันอาจมีผลท�าให้ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ		-ไม่มี-	

บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน) 31

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3



ชื่อ-นามสกุล		นางวัลชลีย์	กาญจนจงกล

ต�าแหน่ง		รองประธานกรรมการ/	กรรมการตรวจสอบ/	กรรมการอิสระ

ระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัท		ปี	2555-ปัจจุบัน

อาย	ุ	66	ปี

จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท		1,614,300	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.18	ของทุนที่ออกและช�าระแล้ว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร		-ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา   

-	ปริญญาโท	เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต	คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	(นิด้า)

-	ปริญญาตรี	ศิลปศาสตร์บัณฑิต	(การบัญชี)	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่				

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

-	หลกัสตูรประกาศนยีบตัร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิทัไทยรุน่ที	่104/2013

ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ 

2561	–	ปัจจุบัน

2555 – 2561

2551 – 2556

รองประธานกรรมการ/	กรรมการตรวจสอบ/	กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ/	กรรมการอิสระ

ผู้ช่วยสรรพากรพื้นที่	กรุงเทพมหานคร	19

บมจ.	ซีพีที	ไดร์	แอนด์	เพาเวอร์	

กรมสรรพากร

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน	์	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 

-	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทจ�านวน	7/7	ครั้ง

-	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาจ�านวน	3/3	ครั้ง

หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา  พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการบริษัท

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา		-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ	่	-ไม่มี-

ความสัมพนัธ์กบับรษิทั/บรษิทัย่อย/บรษิทัร่วม หรอืนติบุิคคลท่ีอาจมคีวามขัดแย้งในปัจจบุนั หรอืในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา		-ไม่ม-ี

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า		-ไม่มี-

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย		-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญอันอาจมีผลท�าให้ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ		-ไม่มี-	

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 256232

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3



ชื่อ-นามสกุล		นายธีรยุทธ	เพ็ชรวงศ์

ต�าแหน่ง		กรรมการ

ระยะเวลาการท�างานกับบริษัท		ปี	2542-ปัจจุบัน

อาย	ุ	43	ปี

จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท		160,200	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.01	ของทุนที่ออกและช�าระแล้ว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร		-ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา    

-	ระดับ	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	(ปวช.)	สาขาวิชา	ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์	วิทยาลัยเทคนิคสตูล	

-	ระดับ	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	(ปวส.)	สาขาวิชา	ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์	โรงเรียนเซนต์จอห์นโปลี	เทคนิค

-	ระดับ	ปริญญาตรี	สาขาวิชา	วิศวกรรมไฟฟ้า	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ 

2559	–	ปัจจุบัน

2557 – 2559

2556 – 2557

2555 - 2556

ผู้จัดการทั่วไป	(ผลิตและออกแบบ)

ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน

ผู้จัดการแผนกประสานงานฝ่ายผลิต/		

ผู้จัดการแผนกสนับสนุนการขาย

ผู้จัดการฝ่ายผลิตและออกแบบ

บมจ.	ซีพีที	ไดร์	แอนด์	เพาเวอร์	

บมจ.	ซีพีที	ไดร์	แอนด์	เพาเวอร์	

บมจ.	ซีพีที	ไดร์	แอนด์	เพาเวอร์	

บมจ.	ซีพีที	ไดร์	แอนด์	เพาเวอร์

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 	-ไม่มี-

หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา		พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน) 33

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3



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

	 บริษัท	ซีพีที	ไดร์	แอนด์	เพาเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	(“บริษัท”)	ได้ก�าหนดค�านิยามกรรมการอิสระไว้	เท่ากับข้อก�าหนดขั้น

ต�่าของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ดังนี้

	 กรรมการอสิระ	 หมายถงึ	 บคุคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถและความเชีย่วชาญ	 มทีกัษะทีห่ลากหลายเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั	 

มคีวามเข้าใจเป็นอย่างดถีงึหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของกรรมการและลกัษณะการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั	 พร้อมทีจ่ะแสดงความคดิเห็น 

โดยอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ	 โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท	 และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย	

สามารถอุทิศเวลาและความพยายามให้กับการเป็นกรรมการของบริษัทได้อย่างเต็มที่โดยกรรมการอิสระจะต้องเป็นกรรมการที่ไม่ม ี

ธุรกิจหรือการงานใดอันเกี่ยวข้องกับบริษัทอันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน	และจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 1. ถือหุน้ไม่เกนิร้อยละ	1	ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั	บรษิทัใหญ่	บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	นติบิคุคล 

ที่อาจมีความขัดแย้ง	 เช่น	 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	 ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่

เกี่ยวข้องด้วย

	 2.	 ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน	รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง	พนักงาน	ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า	หรือ

เป็นผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน	หรือนิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้ง	(ปัจจุบันและช่วง	2	ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)

	 3.	 ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา	คู่สมรส	พี่น้อง	และบุตร	รวมทั้ง

คู่สมรสของบุตร	ของผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้มีอ�านาจควบคุม	หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มี

อ�านาจควบคุมของบริษัท	หรือ	บริษัทย่อย

	 4.	 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้มีอ�านาจ

ควบคมุของบรษิทั	 หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง	 ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอสิระ 

ของตน	 รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 ผู้มีอ�านาจควบคุม	 กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ	 หรือผู้บริหาร	 ของผู้ที่มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	เว้นแต่จะได้

พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

	 	 ความสมัพนัธ์ทางธรุกจิตามวรรคหนึง่	 รวมถงึการท�ารายการทางการค้าทีก่ระท�าเป็นปกตเิพือ่ประกอบกจิการ	 การเช่า 

หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ	หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน	ด้วย

การรบัหรอืให้กูย้มื	ค�า้ประกนั	การให้สนิทรพัย์เป็นหลกัประกนัหนีส้นิ	รวมถงึพฤตกิารณ์อืน่ท�านองเดยีวกนั	ซึง่เป็นผล 

ให้บริษัท	 หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง	 ตั้งแต่ร้อยละ	 3	 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท	 

หรือตั้งแต่	 20	 ล้านบาทขึ้นไป	 แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า	 ทั้งนี้	 การค�านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการ

ค�านวณมูลค่าของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�า

รายการที่เกี่ยวโยงกัน	 โดยอนุโลม	 แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว	 ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง	 1	 ปี

ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

	 5.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มี

อ�านาจควบคุมของบริษัท	 และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 ผู้มีอ�านาจควบคุม	 หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี	 ซึ่งม ี

ผู้สอบบัญชีของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ

บริษัท	สังกัดอยู่		

	 6.	 ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ	ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน	ซึ่งได้รับค่า

บริการเกินกว่า	 2	 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 

รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ	 ผู้บริหาร	 หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทาง

วิชาชีพด้วย	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี	ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
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	 7.	 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยว 

ข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท	 หรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็น 

หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน	 หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	 ลูกจ้าง	 พนักงาน	 ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน

ประจ�า	หรือถือหุ้นร้อยละ	1	ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น	ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง

เดียวกัน	และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัท	หรือ	บริษัทย่อย

	 9.	 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	 ให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัท	 บริษัทใหญ่	

บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	และไม่เป็นกรรมการของบริษัท

จดทะเบียนที่เป็นบริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน

	 10.	 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

	 ภายหลังได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ	1	ถึง	10	แล้ว	กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท	 ให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัท	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 บริษัทย่อย 

ล�าดับเดียวกัน	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้มีอ�านาจควบคุมบริษัท	 โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ	 (Collective	 

Decision)	ได้

	 บริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลที่มี	 หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการวิชาชีพเกินมูลค่าตามข้อ	 4.	 หรือ 

ข้อ	6.	ข้างต้นเป็นกรรมการอิสระได้	หากกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างระมัดระวัง	และมีความเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคล

ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่	 และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ	 และให้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัด

ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

	 	 (ก)	 ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	 หรือการให้บริการทางวิชาชีพ	 ที่ท�าให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ที่ก�าหนด

	 	 (ข)	 เหตุผลและความจ�าเป็นที่ยังคง	หรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

	 	 (ค)		ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน) 35
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

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

เขียนที่ ....................................................................................

วัน............... เดือน ...................................... ปี .......................

(1) ข้าพเจ้า..................................................................................สัญชาติ....................อยู่บ้านเลขที่........................ถนน...............................

 ต�าบล/แขวง.......................................อ�าเภอ/เขต.....................................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์...........................

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นรวม

 จ�านวนทั้งสิ้น ..............................................................หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....................................................เสียง ดังนี้  

 หุ้นสามัญ....................................................................หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ............................................................เสียง        

 หุ้นบุริมสิทธิ.................................................................หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ............................................................เสียง  

(3) ขอมอบฉันทะให้

  1) .........................................................................................................................................อายุ......................................ปี                               

   อยู่บ้านเลขที่.............................ถนน..........................................................ต�าบล/แขวง.....................................................

   อ�าเภอ/เขต.................................................จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณีย์..............................หรือ

  2) .........................................................................................................................................อายุ......................................ปี                               

   อยู่บ้านเลขที่.............................ถนน..........................................................ต�าบล/แขวง.....................................................

   อ�าเภอ/เขต.................................................จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณีย์..............................หรือ

  3) .........................................................................................................................................อายุ......................................ปี                               

   อยู่บ้านเลขที่.............................ถนน..........................................................ต�าบล/แขวง.....................................................

   อ�าเภอ/เขต.................................................จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณีย์..............................

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2562 ในวัน

จันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 99 ถนนก�าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ 

กรุงเทพมหานคร 10210  หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4)    กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท�าไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท�าเองทุกประการ

 ลงลายมือชื่อ.........................................................ผู้มอบฉันทะ

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

                                                                   

 ลงลายมือชื่อ..........................................................ผู้รับมอบฉันทะ

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

 ลงลายมือชื่อ..........................................................ผู้รับมอบฉันทะ

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

 ลงลายมือชื่อ...........................................................ผู้รับมอบฉันทะ

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

หมายเหตุ: - ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จ�านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

 - โปรดติดอากรแสตมป์ 20.-บาท

 - กรุณาแนบส�าเนาบัตรประชาชน (ลงนามรับรองความถูกต้อง) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้

อากรแสตมป์

20.- บาท

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 256236

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (4.1)



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  (แบบที่ก�าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

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

เขียนที่........................................................................

วัน............. เดือน .................................. ปี ................

(1) ข้าพเจ้า.........................................................................สัญชาติ..................อยู่บ้านเลขท่ี......................ถนน..................................... 

ต�าบล/แขวง......................................อ�าเภอ/เขต.....................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์..........................

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นรวม

จ�านวนทั้งสิ้น ........................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ............................................................เสียง  ดังนี้  

หุ้นสามัญ..............................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..................................................................เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ...........................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..................................................................เสียง  

(3) ขอมอบฉันทะให้

1) ..................................................................................................................................อายุ...........................................ปี                               

อยู่บ้านเลขที่..................................ถนน...................................................ต�าบล/แขวง.....................................................

อ�าเภอ/เขต...................................................จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย์.................................หรือ

2) .................................................................................................................................อายุ...........................................ปี                               

อยู่บ้านเลขที่...................................ถนน..................................................ต�าบล/แขวง.....................................................

อ�าเภอ/เขต........................................จังหวัด............................................................รหัสไปรษณีย์.....................................หรือ

3) .................................................................................................................................อายุ...........................................ปี                               

อยู่บ้านเลขที่...................................ถนน..................................................ต�าบล/แขวง.....................................................

อ�าเภอ/เขต........................................จังหวดั............................................................รหสัไปรษณย์ี............................................

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2562 ในวัน

จันทร์ที่ 29 เมษายน  2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 99 ถนนก�าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ 

กรุงเทพมหานคร 10210  หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ในการประชุมครั้งนี้ข้าพเจ้าประสงค์จะให้การออกเสียงลงคะแนนเป็นไปดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี ะ2561

£ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

£ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

£ เห็นด้วย   £ ไม่เห็นด้วย    £ งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด�าเนินงานของบริษัทประจ�าปี 2561 

    วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ

โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

£ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

£ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

£ เห็นด้วย   £ ไม่เห็นด้วย    £ งดออกเสียง
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วาระที่ 4 พจิารณาและอนุมตักิารจดัสรรเงนิก�าไรส่วนหน่ึงเป็นทุนส�ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ส�าหรบัผลการ

ด�าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

£ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

£ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

£ เห็นด้วย    £ ไม่เห็นด้วย    £ งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต�าแหน่งตามวาระ 

 £ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

 £ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

£ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

£ เห็นด้วย    £ ไม่เห็นด้วย    £ งดออกเสียง

£ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

5.1 นายสุวิทย์ สิงหจันทร์

£ เห็นด้วย    £ ไม่เห็นด้วย    £ งดออกเสียง

5.2 นางวัลชลีย์ กาญจนจงกล

£ เห็นด้วย    £ ไม่เห็นด้วย    £ งดออกเสียง

5.3 นายธีรยุทธ เพ็ชรวงศ์

£ เห็นด้วย    £ ไม่เห็นด้วย    £ งดออกเสียง

วาระที่ 6   พิจารณาและอนุมัติการก�าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจ�าปี 2562

 £ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

 £ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

£ เห็นด้วย    £ ไม่เห็นด้วย    £ งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก�าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ�าปี 2562

 £ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

 £ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

£ เห็นด้วย    £ ไม่เห็นด้วย    £ งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิให้แก่บุคคลในวงจ�ากัด (PP-W) จ�านวนไม่เกิน 

85,000,000 หน่วย ให้แก่นายจิรวุฒิ คุวานันท์

 £ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

 £ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

£ เห็นด้วย    £ ไม่เห็นด้วย    £ งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ 

ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

£ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

£ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

£ เห็นด้วย    £ ไม่เห็นด้วย    £ งดออกเสียง

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 256238

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (4.2)



วาระที่ 10  พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

วาระท่ี 10.1 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น

สามัญของบริษัท

£ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

£ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

£ เห็นด้วย    £ ไม่เห็นด้วย    £ งดออกเสียง

วาระที่ 10.2 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอ�านาจทั่วไป

£ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

£ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

£ เห็นด้วย    £ ไม่เห็นด้วย    £ งดออกเสียง

                 วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

£ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

£ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

£ เห็นด้วย    £ ไม่เห็นด้วย    £ งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและ

ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุได้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา

หรอืลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งทีร่ะบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมกีารแก้ไขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิข้อเท็จจรงิประการใด ให้ผูร้บัมอบฉนัทะ 

มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท�าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือ

เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท�าเองทุกประการ

 ลงลายมือชื่อ.............................................................ผู้มอบฉันทะ

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

                                                                   

 ลงลายมือชื่อ..............................................................ผู้รับมอบฉันทะ

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

 ลงลายมือชื่อ..............................................................ผู้รับมอบฉันทะ

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

      ลงลายมือชื่อ..............................................................ผู้รับมอบฉันทะ

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

หมายเหตุ:  

(1) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ�านวนหุ้น

ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

(2) วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(3) ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุได้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ�าต่อแบบหนังสือมอบ

ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

อากรแสตมป์

20.- บาท
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ใบประจ�าต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2562  

ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 99 ถนนก�าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ 

กรุงเทพมหานคร 10210  หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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

วาระที่.................... เรื่อง..........................................................................................................................................................

£ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

£ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

£ เห็นด้วย    £ ไม่เห็นด้วย    £ งดออกเสียง

วาระที่.................... เรื่อง..........................................................................................................................................................

£ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

£ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

£ เห็นด้วย    £ ไม่เห็นด้วย    £ งดออกเสียง

วาระที่.................... เรื่อง..........................................................................................................................................................

£ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

£ (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

£ เห็นด้วย    £ ไม่เห็นด้วย    £ งดออกเสียง

วาระที่.................... เรื่อง..........................................................................................................................................................

£ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

£ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

£ เห็นด้วย    £ ไม่เห็นด้วย    £ งดออกเสียง

วาระที่.................... เรื่อง..........................................................................................................................................................

£ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

£ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

£ เห็นด้วย    £ ไม่เห็นด้วย    £ งดออกเสียง

วาระที่.................... เรื่อง.........................................................................................................................................................

 ชื่อกรรมการ ..................................................................................................................

£ เห็นด้วย    £ ไม่เห็นด้วย    £ งดออกเสียง

 ชื่อกรรมการ ..................................................................................................................

£ เห็นด้วย    £ ไม่เห็นด้วย    £ งดออกเสียง

 ชื่อกรรมการ ..................................................................................................................

£ เห็นด้วย    £ ไม่เห็นด้วย    £ งดออกเสียง

 ชื่อกรรมการ ..................................................................................................................

£ เห็นด้วย    £ ไม่เห็นด้วย    £ งดออกเสียง

 ชื่อกรรมการ ..................................................................................................................

£ เห็นด้วย    £ ไม่เห็นด้วย    £ งดออกเสียง

หมายเหตุ: 1. โปรดติดอากรแสตมป์ 20.-บาท

 2. กรุณาแนบส�าเนาบัตรประชาชน (ลงนามรับรองความถูกต้อง) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมใบมอบฉันทะฉบับนี้

เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (Proxy Form C)

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) 

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

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

 เขียนที่........................................................................

 Written at

 วัน............ เดือน .................................... ปี ................

 Date  Month                                   Year

(1) ข้าพเจ้า ..................................................................สัญชาติ ..................ส�านักงานตั้งอยู่เลขที่.....................ถนน......................................

I/We                                                                          Nationality              Having office located at            Road

ต�าบล/แขวง......................................อ�าเภอ/เขต..........................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์..........................

Sub-district                                      District                                              Province                                 Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ …………………………………….......…………………………….......

As the custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) 

Being a shareholder of CPT Drives and Power Public Company Limited

โดยถือรวมจ�านวนทั้งสิ้น ............................................หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ......................................................เสียง  ดังนี้

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

หุ้นสามัญ..................................................................หุ้น        ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.......................................................เสียง

Ordinary share                                                             shares having the voting right of                                                     votes   

หุ้นบุริมสิทธิ...............................................................หุ้น        ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.......................................................เสียง

Preference share                                                         shares having the voting right of                                                     votes

(2) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint 

1) ชื่อ...............................................................................................................................................อายุ..................................ปี

 Name                                                                                                                                     age                                 years

 อยู่บ้านเลขที่..................................ถนน.........................................................ต�าบล/แขวง.......................................................

 Residing/located at no.                Road                                                       Sub-district

 อ�าเภอ/เขต...............................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์.......................................หรือ

 District                                                     Province                                               Postal Code             or

2) ชื่อ...............................................................................................................................................อายุ..................................ปี

 Name                                                                                                                                     age                                 years

 อยู่บ้านเลขที่..................................ถนน.........................................................ต�าบล/แขวง.......................................................

 Residing/located at no.                Road                                                       Sub-district

 อ�าเภอ/เขต...............................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์.......................................หรือ

 District                                                     Province                                               Postal Code             or
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3)  ชื่อ...............................................................................................................................................อายุ..................................ปี

 Name                                                                                                                                     age                                 years

 อยู่บ้านเลขที่..................................ถนน.........................................................ต�าบล/แขวง.......................................................

 Residing/located at no.                Road                                                       Sub-district

 อ�าเภอ/เขต...............................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์.......................................หรือ

 District                                                     Province                                               Postal Code             or

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2562 ในวัน

จันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 99 ถนนก�าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ 

กรุงเทพมหานคร 10210  หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of these persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders  

on Monday April 29, 2019 at 10.00 a.m., at 99 Kamphaeng Phet 6Rd., Talad Bangkhen, Laksi, Bangkok, Thailand 10210, Bangkok,  

or such other date, time and place as the meeting may be held.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในครั้งนี้ ดังนี้

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

£ มอบฉันทะตามจ�านวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

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

£ มอบฉันทะบางส่วน คือ

      Grant certain of my/our proxy as follows:

      £ หุ้นสามัญ …………………………………….หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ………………………………………..เสียง

            Ordinary share                                           shares having the voting right of                                                           votes

      £ หุ้นบุริมสิทธิ …………………………………..หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ………………………………………..เสียง

            Preference share                                        shares having the voting right of                                                           votes

      รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด …………………………………………….เสียง

      Totaling                                                                                                           votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2561 

Agenda 1 To certify the Minutes of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders

£ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

£ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

£ เห็นด้วย……………….เสียง      £ ไม่เห็นด้วย……………………..เสียง    £ งดออกเสียง…………………..เสียง

          Approve                     votes           Disapprove                            votes         Abstain                                 votes 

วาระที่ 2  พิจารณารับทราบผลการด�าเนินงานของบริษัทประจ�าปี 2561

Agenda 2  To actknowledge the report on the Company’s operating results for the year 2018

  วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง

  This agenda item is for acknowledgement, therefore there is no vote casting
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วาระที่ 3   พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

Agenda 3 To consider and approve the audited financial statement for the year ended December 31, 2018 

£ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

£ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

£ เห็นด้วย……………….เสียง      £ ไม่เห็นด้วย……………………..เสียง    £ งดออกเสียง…………………..เสียง

          Approve                      votes          Disapprove                             votes         Abstain                                votes 

วาระที่ 4   พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินก�าไรส่วนหนึ่งเป็นทุนส�ารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล ส�าหรับผลการ

ด�าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

Agenda 4 To consider and approve the appropriation of profit as legal reserve and dividend payment derived from the 

operating result of the year 2018 

£ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

£ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

£ เห็นด้วย……………….เสียง      £ ไม่เห็นด้วย……………………..เสียง    £ งดออกเสียง…………………..เสียง

          Approve                      votes          Disapprove                             votes         Abstain                                votes

 

วาระที่ 5   พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต�าแหน่งตามวาระ

Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors replacing those retired by rotation 

£ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

£ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

       £ เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด

                             Elect the entire group of nominated directors

£ เห็นด้วย……………….เสียง      £ ไม่เห็นด้วย……………………..เสียง    £ งดออกเสียง…………………..เสียง

          Approve                      votes          Disapprove                             votes         Abstain                                votes 

                       £ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

                             Elect each nominated director individually

 5.1 ชื่อกรรมการ นายสุวิทย์ สิงหจันทร์

  Name of Director: Mr.Suvit Singhachan

£ เห็นด้วย……………….เสียง      £ ไม่เห็นด้วย……………………..เสียง    £ งดออกเสียง…………………..เสียง

          Approve                      votes          Disapprove                             votes         Abstain                                votes
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5.2 ชื่อกรรมการ นางวัลชลีย์ กาญจนจงกล

  Name of Director: Mrs.Wanchalee  Kanjanajongkol

£ เห็นด้วย……………….เสียง      £ ไม่เห็นด้วย……………………..เสียง    £ งดออกเสียง…………………..เสียง

          Approve                      votes          Disapprove                             votes         Abstain                                votes 

5.3 ชื่อกรรมการ นายธีรยุทธ เพ็ชรวงศ์

  Name of Director: Mr.Teerayut  Phechwong

£ เห็นด้วย……………….เสียง      £ ไม่เห็นด้วย……………………..เสียง    £ งดออกเสียง…………………..เสียง

          Approve                      votes          Disapprove                             votes         Abstain                                votes

 

วาระที่ 6  พิจารณาและอนุมัติการก�าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจ�าปี 2562

Agenda 6 To consider and approve the director’s remuneration in 2019 

£ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

£ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

£ เห็นด้วย……………….เสียง      £ ไม่เห็นด้วย……………………..เสียง    £ งดออกเสียง…………………..เสียง

          Approve                      votes          Disapprove                             votes         Abstain                                votes

 

วาระที่ 7  พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก�าหนดค่าตอบแทน ประจ�าปี 2562

Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditor and their audit fee for the year 2019 

£ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

£ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

£ เห็นด้วย……………….เสียง      £ ไม่เห็นด้วย……………………..เสียง    £ งดออกเสียง…………………..เสียง

          Approve                      votes          Disapprove                             votes         Abstain                                votes

 

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิให้แก่บุคคลในวงจ�ากัด (PP-W) จ�านวนไม่เกิน 

85,000,000 หน่วย ให้แก่นายจิรวุฒิ คุวานันท์

Agenda 8 To consider and approve the issuance and offering the warrant to private placement for not exceedting 

85,000,000 units to Mr. Jirawud Kuvanant

£ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

£ (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

£ เห็นด้วย……………….เสียง      £ ไม่เห็นด้วย……………………..เสียง    £ งดออกเสียง…………………..เสียง

          Approve                      votes          Disapprove                             votes         Abstain                                 votes
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วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธ ิ

ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

Agenda 9 To consider and approve the increase of the registered capital of the Company and the amendment of Clause 

4 of the Memerandum of Association of the Company to reflect the capital increase 

£ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

£ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

£ เห็นด้วย……………….เสียง      £ ไม่เห็นด้วย……………………..เสียง    £ งดออกเสียง…………………..เสียง

          Approve                      votes          Disapprove                             votes         Abstain                                votes

 

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

Agenda 10 To consider and approve the allotment of new shares

วาระที่ 10.1 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

สามัญของบริษัท

Agenda 10.1 To consider and approve the allotment of new shares to reserve for the exercise of the warrants to 

purchase ordinary shares of the Company

£ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

£ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

£ เห็นด้วย……………….เสียง      £ ไม่เห็นด้วย……………………..เสียง    £ งดออกเสียง…………………..เสียง

          Approve                     votes           Disapprove                             votes         Abstain                                votes

วาระที่ 10.2 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอ�านาจทั่วไป

Agenda 10.2 To consider and approve the allotment of new shares to reserve for capital increase under general mandate

£ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

£ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

£ เห็นด้วย……………….เสียง      £ ไม่เห็นด้วย……………………..เสียง    £ งดออกเสียง…………………..เสียง

          Approve                     votes           Disapprove                             votes         Abstain                                votes

วาระที่ 11   พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 11 Other matters (if any) 

£ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

£ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

£ เห็นด้วย……………….เสียง      £ ไม่เห็นด้วย……………………..เสียง    £ งดออกเสียง…………………..เสียง

          Approve                      votes          Disapprove                             votes         Abstain                                votes
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(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง

และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดได้ หรือระบุได้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา

หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบ

ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท�าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือ

เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท�าเองทุกประการ

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.

 ลงลายมือชื่อ/Signed......................................................ผู้มอบฉันทะ/Grantor

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

                                                                   

 ลงลายมือชื่อ/Signed.....................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

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

 ลงลายมือชื่อ/Signed....................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

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

 ลงลายมือชื่อ/Signed.....................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

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

หมายเหต/ุRemarks:  

1.  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน  

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลให้เท่านั้น

 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. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

 Documents required to be submitted with this proxy form are:

 (1) หนังสือมอบอ�านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด�าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

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

 (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (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�าต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Attachment to Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2562 ในวัน 

จันทร์ที่ 29 เมษายน  2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 99 ถนนก�าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ 

กรุงเทพมหานคร 10210  หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The appointment of proxy by a shareholder of CPT Drives and Power Public Company Limited for the 2019 Annual General Meeting  

of Shareholders on Monday April 29, 2019 at 10.00 a.m., at 99 Kamphaeng Phet 6 Rd., Talad Bangkhen, Laksi, Bangkok, Thailand 

10210, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.

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

วาระที่.................... เรื่อง..........................................................................................................................................................

Agenda                  Subject:

£ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

£ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

£ เห็นด้วย……………….เสียง      £ ไม่เห็นด้วย……………………..เสียง    £ งดออกเสียง…………………..เสียง

          Approve                     votes           Disapprove                             votes         Abstain                                votes 

วาระที่.................... เรื่อง..........................................................................................................................................................

Agenda                  Subject:

£ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

£ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

£ เห็นด้วย……………….เสียง      £ ไม่เห็นด้วย……………………..เสียง    £ งดออกเสียง…………………..เสียง

          Approve                     votes           Disapprove                             votes         Abstain                                votes 

วาระที่.................... เรื่อง..........................................................................................................................................................

Agenda                  Subject

£ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

£ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

£ เห็นด้วย……………….เสียง      £ ไม่เห็นด้วย……………………..เสียง    £ งดออกเสียง…………………..เสียง

          Approve                     votes           Disapprove                             votes         Abstain                                votes 
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วาระที่.................... เรื่อง..........................................................................................................................................................

Agenda                  Subject:

£ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

£ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

£ เห็นด้วย……………….เสียง      £ ไม่เห็นด้วย……………………..เสียง    £ งดออกเสียง…………………..เสียง

          Approve                     votes           Disapprove                             votes         Abstain                                votes 

วาระที่.................... เรื่อง..........................................................................................................................................................

Agenda                  Subject:

£ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

£ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

£ เห็นด้วย……………….เสียง      £ ไม่เห็นด้วย……………………..เสียง    £ งดออกเสียง…………………..เสียง

          Approve                     votes           Disapprove                             votes         Abstain                                votes 

วาระที่.................... เรื่อง..........................................................................................................................................................

Agenda                  Subject: Election of Directors (continued)

 ชื่อกรรมการ..................................................................................................................

 Name of Director..................................................................................................................

£ เห็นด้วย……………….เสียง      £ ไม่เห็นด้วย……………………..เสียง    £ งดออกเสียง…………………..เสียง

          Approve                     votes           Disapprove                             votes         Abstain                                votes 

 ชื่อกรรมการ..................................................................................................................

 Name of Director..................................................................................................................

£ เห็นด้วย……………….เสียง      £ ไม่เห็นด้วย……………………..เสียง    £ งดออกเสียง…………………..เสียง

          Approve                     votes           Disapprove                             votes         Abstain                                votes 

 ชื่อกรรมการ..................................................................................................................

 Name of Director..................................................................................................................

£ เห็นด้วย……………….เสียง      £ ไม่เห็นด้วย……………………..เสียง    £ งดออกเสียง…………………..เสียง

          Approve                     votes           Disapprove                             votes         Abstain                                votes 

 ชื่อกรรมการ..................................................................................................................

 Name of Director..................................................................................................................

£ เห็นด้วย……………….เสียง      £ ไม่เห็นด้วย……………………..เสียง    £ งดออกเสียง…………………..เสียง

          Approve                     votes           Disapprove                             votes         Abstain                                votes 

 ชื่อกรรมการ..................................................................................................................

 Name of Director..................................................................................................................

£ เห็นด้วย……………….เสียง      £ ไม่เห็นด้วย……………………..เสียง    £ งดออกเสียง…………………..เสียง

          Approve                     votes           Disapprove                             votes         Abstain                                votes

เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
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ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัท เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

	 กรณผีูถ้อืหุน้ทีป่ระสงค์ใช้สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน	แต่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชมุ	สามารถพจิารณามอบฉนัทะให้แก่กรรมการ 

อิสระ	1	 ใน	2	ท่านที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	 2562	ดังมี

รายชื่อดังต่อไปนี้

	 1)		รศ.ประภาษ	ไพรสุวรรณา		 ต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัท/	กรรมการอิสระ

	 2)		นายวรพจน์	ยศะทัตต์	 	 ต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ/	กรรมการอิสระ

	 หมายเหตุ:	ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ	ทั้ง	2	รายปรากฏตามเอกสารที่แนบท้าย

	 การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทตามรายชื่อในข้างต้น	หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน	กรุณากรอก

รายละเอยีดในหนงัสอืมอบฉนัทะทีบ่รษิทัจดัส่งมาให้พร้อมกบัหนงัสอืเชญิประชมุ	 และขอให้ท่านส่งหนงัสอืมอบฉนัทะดงักล่าว	พร้อม 

ส�าเนาบัตรประชาชนของท่านกลับมายังบริษัท	ภายในวันที่	23	เมษายน	2562	เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้า	

	 ทั้งนี้	 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ	 ณ	 สถานที่ประชุม

ก่อนเวลาประชุม	ได้ตั้งแต่เวลา	8.00	น.	วันจันทร์ที่	29	เมษายน	2562
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ชื่อ-นามสกุล		รศ.	ประภาษ	ไพรสุวรรณา

ต�าแหน่ง		ประธานกรรมการบริษัท/	กรรมการอิสระ

ที่อยู่ 	95,	97	ถนนสวนสยาม	แขวงคันนายาว	เขตคันนายาว	กรุงเทพมหานคร	10230

ระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัท		ปี	2555-ปัจจุบัน

อาย ุ 64 ปี

จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  100,000 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.01	ของทุนที่ออกและช�าระแล้ว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  -ไม่ม-ี

คุณวุฒิทางการศึกษา    

- ปริญญาโท		วิศวกรรมศาสตร์	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	

- ปริญญาตรี		วิศวกรรมศาสตร์	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	

-	ผ่านการอบรม	Director	Certification	Program	(DCP)	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	รุ่นที่	119/2009

-	ประกาศนยีบตัร	หลกัสตูร	Financial	Statements	of	Directors	(FSD)	จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	รุน่ท่ี	20/2013

-	ประกาศนียบัตร	หลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน	(วตท.)	รุ่นที่	17

ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ 

2561	–	ปัจจุบัน
2559	–	ปัจจุบัน
2558	–	ปัจจุบัน
2558	–	ปัจจุบัน
2557	–	ปัจจุบัน
2555 – 2561
2555 – 2557
2555 – 2557
2554 – 2557

2554 – 2557
2552 – 2554
2553	–	ปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริษัท	และกรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ	และกรรมการอิสระ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ	และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ	และกรรมการอิสระ
รองอธิการบดี
กรรมการ
รองประธานกรรมการ,	กรรมการบริหาร,	
กรรมการสรรหา
กรรมการ
กรรมการ	และกรรมการอิสระ
กรรมการ

บมจ.	ซีพีที	ไดร์	แอนด์	เพาเวอร์
บจก.	พีอีเอ	เอ็นคอม	อินเตอร์เนชั่นแนล
บมจ.ซีพีที	ไดร์	แอนด์	เพาเวอร์
บจก.	เคเอ็มไอที	ลาดกระบัง	
บมจ.	บางกอกชีทเม็ททัล
บมจ.ซีพีที	ไดร์	แอนด์	เพาเวอร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
บมจ.	กสท	โทรคมนาคม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ	(Directors’	Pool)

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ -ไม่ม-ี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทจ�านวน	7/7	ครั้ง

หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา		พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการบริษัท

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี	้	-ไม่มี-
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ชื่อ-นามสกุล		นายวรพจน์	ยศะทัตต์											

ต�าแหน่ง		กรรมการตรวจสอบ/	กรรมการอิสระ

ที่อยู	่	39/563	เอสเตรท	หมู่บ้านนิชดาธานี	ต.บางตลาด	อ.ปากเกร็ด	จ.นนทบุรี	11120

ระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัท 	ปี	2561-ปัจจุบัน

อาย ุ 56 ปี

จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของทุนที่ออกและช�าระแล้ว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  -ไม่ม-ี

คุณวุฒิทางการศึกษา    

- ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต	สาขาเครื่องกล	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ 

2561	–	ปัจจุบัน

2561	–	ปัจจุบัน

2556	–	ปัจจุบัน

2557	–	ปัจจุบัน

2555	–	ปัจจุบัน

2549	–	ปัจจุบัน

2544	–	ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการบริหาร		

กรรมการ

กรรมการ

ประธานกรรมการ	

กรรมการ

ที่ปรึกษา

บมจ.ซีพีที	ไดร์	แอนด์	เพาเวอร์

บจก.อินดรา	สซิสเทมมา	เอส	เอ	ประเทศไทย			

บจก.โพล	ออนไลน์	

บจก.	ไซเบอร์	โวต

บจก.	ไทยโทรนิค

บจก.	อลังการ	พร๊อพเพอตี้ส์

บจก.	บาสเลอร์		เทอร์โบ	คอนเวอร์ชั่น

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ -ไม่ม-ี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทจ�านวน	2/7	ครั้ง

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจ�านวน	1/4	ครั้ง

หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา		พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการบริษัท

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี	้	-ไม่มี-
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รายละเอียดการออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจ�ากัด 
ของ บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) (Warrant PP)

1. รายละเอียดของใบส�าคัญแสดงสิทธิ

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	 ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท	 ซีพีที	 ไดร์	 แอนด์	 เพาเวอร์	 จ�ากัด	 

	 (มหาชน)	(PP-W	หรือใบส�าคัญแสดงสิทธิ)

ชนิดของใบส�าคัญแสดงสิทธ ิ ระบชุือ่ผูถ้อืและไม่สามารถโอนเปลีย่นมอืได้เว้นแต่เป็นการโอนโดยมรดก	 ซึง่จดข้อจ�ากดั 

การโอนกับส�านักงาน	ก.ล.ต.

จ�านวนที่ออกและเสนอขาย	 ไม่เกิน	85,000,000	หน่วย

จ�านวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับ	 ไม่เกิน	 85,000,000	 หุ้น	 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	 0.50	 บาท	 คิดเป็น	 9.44%	 ของ

จ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท	 จ�านวน	 900,000	 หุ้น	 มูลค่าที่ตราไว ้

หุ้นละ	0.50	บาท

การค�านวณจ�านวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

=	 จ�านวนหุ้นรองรับส�าหรับ	PP-W	ออกและเสนอขาย

	 จ�านวนหุ้นที่ออกและช�าระแล้ว

= 85,000,000

 900,000,000

=	 9.44%

อายุของใบส�าคัญแสดงสิทธ	ิ 3	ปีนับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิ	 ทั้งนี้	 ภายหลังการออกใบส�าคัญ

แสดงสิทธิ	บริษัทจะไม่ขยายอายุใบส�าคัญแสดงสิทธิ

วิธีการจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธ	ิ จัดสรรให้กับบุคคลในวงจ�ากัด	คือ	นายจิรวุฒิ	คุวานันท์

ราคาเสนอขายต่อหน่วย	 0	บาท	(ศูนย์บาท)

อัตราการใช้สิทธ	ิ ใบส�าคัญแสดงสิทธิ	PP-W	จ�านวน	1	หน่วย	(หนึ่งหน่วย)	สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 

	 เพิ่มทุนของบริษัท	ได้	1	หุ้น	(หนึ่งหุ้น)

ราคาการใช้สิทธ	ิ ราคาหุ้นละ	1.20	บาท	เป็นราคาที่ตกลงกัน	

ทั้งนี้ราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลัง	ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

วันที่ออกและเสนอขายใบส�าคัญ ภายหลงัจากทีไ่ด้รับอนญุาตให้เสนอขายใบส�าคญัแสดงสทิธจิากส�านกังานคณะกรรมการ 

แสดงสิทธ ิ ก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	 ซึง่จะเสนอขายภายใน	 3	 เดอืนนบัแต่วนัทีไ่ด้รบั 

 อนุมัติให้เสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเรียบร้อย	 หรือวันที่คณะ 

	 กรรมการและ/หรือประธานกรรมการบริหารพิจารณาก�าหนด

วันใช้สิทธิครั้งแรก	 วนัท�าการสดุท้ายของเดอืนมถินุายนแรก	 หรอืวนัท�าการสดุท้ายของเดอืนธนัวาคมแรก	

หลงัจากวนัทีอ่อกและเสนอขาย
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วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	 ไม่เกิน	3	ปี	นับจากวันที่ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ

ระยะเวลาการใช้สิทธิ 	 วันท�าการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน	และธันวาคมของทุกปี

	 โดยก�าหนดวันแจ้งความจ�านงการใช้สิทธิ	 5	 วันท�าการก่อนวันใช้สิทธิ	 ยกเว้นการแจ้ง 

	 แสดงความจ�านงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	ให้แสดงความจ�านงในการใช้สิทธิภายใน	15	 

	 วนัท�าการก่อนวนัใช้สทิธวินัสดุท้าย	ในกรณทีีว่นัใช้สทิธติรงกบัวนัหยดุท�าการของบรษิทั	 

	 ให้เลื่อนวันใช้สิทธิเป็นวันท�าการถัดไป

ตลาดรองของใบส�าคัญแสดงสิทธ	ิ บริษัทจะไม่น�า	 PP-W	 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์

	 แห่งประเทศไทย

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจาก	 บริษัทจะน�าหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม	PP-W	ที่ออก	และเสนอขายใน 

การใช้สิทธ	ิ ครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทัง้นี	้หากราคาเสนอขายใบส�าคญัแสดงสทิธริวมกบัราคาแปลงสภาพใช้สทิธซิือ้หุน้สามัญ 

ต�่ากว่า	 90%	 ของราคาตลาด	 โดยที่ราคาตลาดค�านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก

ย้อนหลังไม่น้อยกว่า	7	วัน	แต่ไม่เกิน	15	วันท�าการติดต่อกัน	ก่อนวันที่ผู้ถือใบส�าคัญ

แสดงสิทธิช�าระค่าหุ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท	ผู้ลงทุนดังกล่าวจะถูกห้าม 

ขายตามเกณฑ์	Silent	Period	ส�าหรับ	PP	ราคาต�่าด้วย

การปรับสิทธิใบส�าคัญแสดงสิทธ	ิ บริษัทจะด�าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์หนึ่ง 

	 ดงัต่อไปนีโ้ดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่รกัษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถ้อื	PP-W	ไม่ให้ด้อย 

	 ไปกว่าเดิม	

1.	เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงมลูค่าทีต่ราไว้ของหุน้บรษิทั	อนัเป็นผลมาจากการรวมหุน้หรอื 

การแบ่งแยกหุ้น	

2.	เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ	ในราคาที่ต�่ากว่าราคาหุ้นที่ค�านวณได้ตามวิธี

การที่ใช้ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นน้ันหรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขาย

หุ้นนั้น	และเป็นวิธีการค�านวณตามที่ระบุไว้ในข้อก�าหนดสิทธิ	

3.	เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่	โดยก�าหนด

ราคาหรือค�านวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส�าคัญ

แสดงสิทธิดังกล่าวต�่ากว่าราคาหุ้นที่ค�านวณ	 ตามวิธีที่ใช้ราคาตลาดในขณะเสนอขาย

หุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส�าคัญ	 แสดงสิทธิหรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้น

กู้แปลงสภาพ	หรือใบส�าคัญแสดงสิทธินั้น	และเป็นวิธีการค�านวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ

ก�าหนดสิทธิ	

4.	เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น	

5.	เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อก�าหนดสิทธิ

6.	 เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ	 1	 ถึงข้อ	 5	 ที่ท�าให้ผลประโยชน์	 ตอบแทน

ใดๆ	ที่ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตาม	ใบส�าคัญแสดงสิทธิด้อยไป

กว่าเดิม	

ท้ังน้ีบริษัทอาจต้องด�าเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ืออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนให้

เพียงพอต่อการรองรับการปรับสิทธิดังกล่าวข้างต้น	 และมอบหมายให้คณะกรรมการ

บริษัท	 หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	 เป็นผู้พิจารณาก�าหนด

เงื่อนไข	 และรายละเอียดอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการ

ใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ

บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน) 53

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6



ข้อก�าหนดกรณีที่มีใบส�าคัญ	 บริษัทจะด�าเนินการยกเลิกใบส�าคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทั้งจ�านวน 

แสดงสิทธิเหลืออยู่

นายทะเบียนใบส�าคัญแสดงสิทธ	ิ บริษัท	ซีพีที	ไดร์	แอนด์	เพาเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน)

เงื่อนไขอื่นๆ	 ให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธานกรรมการบริหาร	 และ/หรือ	 บุคคลที่	 คณะ

กรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้มีอ�านาจในการก�าหนด

และเปลี่ยนแปลง	 หลักเกณฑ์เงื่อนไข	 และรายละเอียดอื่นๆ	 ของใบส�าคัญแสดงสิทธินี้

ได้ทุกประการตามทีเ่หน็สมควรและภายใต้ขอบอ�านาจทีก่ฎหมายก�าหนด	อาทกิารจดัสรร	 

การก�าหนดวันออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิการก�าหนดเหตุแห่งการออก 

หุน้ใหม่เพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธแิละ/หรอื	 อตัราการใช้สทิธขิองใบ

ส�าคญัแสดงสทิธกิารเจรจา	ตกลง	ลงนามและส่งมอบเอกสารและสญัญาต่างๆ	ทีเ่ก่ียวข้อง	 

รวมทัง้ด�าเนนิการต่างๆ	 อนัจ�าเป็นและสมควรอนัเกีย่วเนือ่งกบัใบส�าคญัแสดงสิทธิและ

การออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิดังกล่าว	 ตลอดจนด�าเนินการขออนุญาตต่อ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 และการแต่งตั้งผู้รับมอบอ�านาจช่วง	 รวมทั้งมีอ�านาจในการ

ด�าเนินการใดๆ	 ตามที่จ�าเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกใบส�าคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ได้

ทุกประการ

2. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้ 

	 (ก)	ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง	(Control	Dilution)

	 	 =	 (จ�านวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ	PP-W)

	 	 	 (จ�านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิ	PP-W	+	จ�านวนหุ้นที่ช�าระแล้ว)

  = 85,000,000

										 			 (85,000,000	+	900,000,000)

	 	 =				 8.63%

	 (ข)	 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก�าไรของผู้ถือหุ้น	(Earnings	per	Share	Dilution	หรือ	EPS	Dilution)

	 	 =	 ก�าไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย	-	ก�าไรต่อหุ้นหลังเสนอขาย	

									 	 (ก�าไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย)

	 	 =	 (0.16	-	0.15)

									 		 (0.16)

	 	 =				 8.63%

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 256254
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3. ข้อมูลโดยสรุปของนายจิรวุฒิ คุวานันท์

1)	 ข้อมูลทั่วไป	

ชื่อ	 	 	 นายจิรวุฒิ	คุวานันท์

ที่อยู่	 	 302	ถนนร่มเกล้า	เขตมีนบุรี	แขวงมีนบุรี	เขตมีนบุรี	กรุงเทพฯ	10500

อายุ		 	 60	ปี

หมายเลขบัตรประชาชน	 3409900689641

โทรศัพท์	 	 02-915-3311

โทรสาร	 	 02-915-3098

ประวัติการศึกษา	 ปริญญาโท	The	College	of	Insurance	New	York	City,	U.S.A.

	 	 	 ปริญญาตรี	พาณิชยศาสตร์และการบัญชี	(สาขาการตลาด)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการท�างาน

พ.ศ.	2561	–	ปัจจุบัน	 ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	อีสาน	

วิทยาเขตขอนแก่น

พ.ศ.	2560	–	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	บริษัท	อีซูซุคอนเน็ค	ขอนแก่น	จ�ากัด

พ.ศ.	2558	–	ปัจจุบัน	 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมหอสมุด	(วัฒนธรรมจีน)	จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ.	2557	–	ปัจจุบัน	 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

พ.ศ.	2557	–	ปัจจุบัน	 กรรมการสภาที่ปรึกษาอาวุโสหอการค้าจังหวัดขอนแก่น

พ.ศ.	2552	–	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	วิทยาลัยเทคโนโลยี่คุวานันท์

พ.ศ.	2552	–	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	มูลนิธิคุวานันท์

พ.ศ.	2552	–	ปัจจุบัน	 ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมตระกลูโค้วจังหวัดขอนแก่น

พ.ศ.	2552	–	ปัจจุบัน	 รองประธานสภากรรมการโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย	จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ.	2530	–	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	บริษัท	โค้วยู่ฮะมอเตอร์	จ�ากัด	

พ.ศ.	2530	–	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	บริษัท	โค้วยู่ฮะอีซูซุเซลส์	กรุงเทพฯ	จ�ากัด

พ.ศ.	2530	–	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	บริษัท	โค้วยู่ฮะล�าปาง	จ�ากัด

พ.ศ.	2556	–	2558	 กรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พ.ศ.	2545	–	2557	 กรรมการ	บริษัท	ไรมอน	แลนด์	จ�ากัด	(มหาชน)

2)	 ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการกระท�าความผิดทางอาญา

	 -	ไม่มี	-

3)	 ข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด

	 -	ไม่มี	-
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4)	 ข้อมูลเกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจและการลงทุน

	 	 นายจิรวุฒิ	 คุวานันท์	 ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการกลุ่มบริษัทโค้วยู่ฮะ	 ต่อจาก	 “ดร.วิญญู	 คุวานันท์”	 ซึ่งเป็น

ตัวแทนจ�าหน่ายของรถกระบะยี่ห้ออีซูซุยักษ์ใหญ่ในภาคพื้นอีสาน	 พร้อมศูนย์บริการอันทันสมัยกว่า	 29	 แห่ง	 และกว่า	 

30	 โชว์รูมทั่วประเทศหนึ่งในกลุ่มบริษัทโค้วยู่ฮะ	 คือ	 บริษัท	 โค้วยู่ฮะ	 มอเตอร์	 จ�ากัด	 ซึ่งมีรายได้ต่อปีสูงถึงประมาณ	 

6,000	-	8,000	ล้านบาท	ภายใต้ก�าไรสุทธิมากกว่า	100	ล้านบาท	ต่อปี	ดังนั้น	กลุ่มบริษัทโค้วยู่ฮะจึงเป็นกิจการที่มีความ

เข้มแข็งทั้งในด้านของฐานะการเงิน	 ศักยภาพในการด�าเนินธุรกิจ	 ตลอดถึงเครือข่ายทางธุรกิจ	 นอกจากนี้	 นายจิรวุฒิยัง

เป็นหนึง่ในผูล้งทนุในตลาดหลกัทรพัย์ทีม่ชีือ่เสยีง	 และมสีือ่มวลชนให้ความสนใจตดิตามข่าวอย่างต่อเนือ่ง	 โดยกลุม่บรษิทั 

ในตลาดหลักทรัพย์ที่นายจิรวุฒิให้ความสนใจและมีวัตถุประสงค์ในถือหุ้นเพื่อการลงทุน	 โดยหลักๆ	 จะอยู่ในกลุ่มธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์	และ/หรือ	ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง	ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 

บริษัท	ไรมอน	แลนด์	จ�ากัด	(มหาชน)	 RML	 SET	 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท	บางกอกแลนด์	จ�ากัด	(มหาชน)	 BLAND	 SET	 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท	ดิจิตอลเทค	แพลนเน็ต	จ�ากัด	(มหาชน)	 DIGI	 SET	 สินค้าอุปโภคบริโภค

บริษัท	พีเออี	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)	 PAE	 SET	 บริการรับเหมาก่อสร้าง

บริษัท	แคปปิทอล	เอ็นจิเนียริ่ง	เน็ตเวิร์ค	จ�ากัด	(มหาชน)	 CEN	 SET	 เหล็ก

บริษัท	แพนเอเซียฟุตแวร์	จ�ากัด	(มหาชน)	 PAF	 SET	 แฟชั่น

บริษัท	เอื้อวิทยา	จ�ากัด	(มหาชน)	 UWC	 MAI	 ทรัพยากร

 

 

4. ความเห็นคณะกรรมการ

4.1 เหตุผลและความจ�าเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติของนายจิรวุฒิ	 คุวานันท์เห็นว่า	 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ	 มีประสบการณ์และ

เครือข่ายธุรกิจที่กว้างขวางที่สามารถส่งเสริมธุรกิจของบริษัทให้มีความแข็งแกร่งได้	และเป็นนักลงทุนที่มีศักยภาพที่จะสามารถ

ส่งเสริมและเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทในการขยายธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ	 สินเชื่อเพื่อซื้อสินค้าคงคลัง	

สินเชื่อเช่าซื้อเพื่อการพาณิชย์	สัญญาเช่าทางการเงิน	สัญญาเช่าด�าเนินงาน	และธุรกิจอื่นๆ	ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเดิมของบริษัท	

รวมถึงการเปิดโอกาสในการเพิ่มทางเลือกของลูกค้าในการจ่ายช�าระ	 ค่าซื้อสินค้าและบริการของบริษัทและกลุ่มพันธมิตรทาง

ธุรกิจ	ซึ่งน�ามาในการเพิ่มยอดขาย	และฐานลูกค้าของบริษัทในระยะยาว

ปัจจุบันบริษัท	 ด�าเนินธุรกิจประกอบและจ�าหน่ายตู้ควบคุมไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ลูกค้าโดยส่วนใหญ่ยังคงเป็นลูกค้ากลุ่ม

โรงงานน�้าตาล	 โรงงานปูนซีเมนต์	 โรงงานกระดาษ	 โรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรม	 ผู้ผลิตเครื่องจักรรวมถึงผู้รับเหมางาน

ระบบไฟฟ้า	และส่วนใหญ่เป็นงานโครงการ	จากผลการด�าเนินงานที่ลดลงในปี	2561	ซึ่งเกิดจากความไม่มั่นใจในภาวะเศรษฐกิจ

และการเมืองภายในประเทศ	ส่งผลให้กลุ่มลูกค้าของบริษัท	จัดสรรงบประมาณการลงทุนในส่วนการปรับปรุงประสิทธิภาพของ

ระบบไฟฟ้าในวงเงินจ�ากัด	บริษัทจึงต้องพัฒนาวิธีการขายและจัดการเงื่อนไขการช�าระเงินใหม่ๆ	 เช่น	การขายสินค้าในรูปแบบ

เช่าซื้อ	 สัญญาเช่าการเงิน	 และสัญญาเช่าด�าเนินงาน	 เป็นต้น	 ซึ่งจะท�าให้กลุ่มลูกค้าของบริษัทลดภาระด้านเงินในการลงทุนใน

เครื่องจักรและอุปกรณ์	 โดยสามารถขยายระยะเวลาจ่ายช�าระจากปกติที่เป็นการจ่ายตามงวดการส่งมอบผลงาน	 เป็นการจ่าย

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 256256
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ตามระยะเวลาของการให้สินเชื่อ	 จึงถือเป็นการเปิดโอกาสในการเพิ่มทางเลือกของลูกค้าในการจ่ายช�าระค่าซื้อสินค้าและบริการ 

ของบริษัทและกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ	ซึ่งจะน�ามาในการเพิ่มยอดขาย	และฐานลูกค้าของบริษัทในระยะยาว

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนครั้งนี้	 เพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจให้บริการสินเชื่อธุรกิจ	 เช่น	 สินเชื่อเช่าซื้อ	 สัญญาเช่าทาง 

การเงิน	สัญญาเช่าด�าเนินงาน	และแฟคทอริ่ง	และธุรกิจอื่นๆ	ส�าหรับตู้ไฟฟ้า	อุปกรณ์ไฟฟ้า	ระบบควบคุมไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงาน

อุตสาหกรรม	และผลิตภัณฑ์อื่นๆ	รวมถึงเครื่องจักร	อุปกรณ์และยานพาหนะ	เช่น	รถบรรทุกอุตสาหกรรม	และยานยนต์พาหนะ	

ที่กลุ่มลูกค้าทั้งปัจจุบันและอนาคตใช้ในการด�าเนินธุรกิจ	 รวมถึงการเพิ่มทางเลือกของลูกค้าในการจ่ายช�าระค่าซื้อสินค้าและ

บริการของบริษัทและกลุ่มพันธมิตร	 โดยเป็นการเพิ่มศักยภาพของบริษัทในการให้บริการแก่กลุ่มธุรกิจของฐานลูกค้าเดิมและ

กลุ่มลูกค้าใหม่ของบริษัทมีแนวโน้มจะขยายตัวอย่างมาก	 ส่งผลให้ธุรกิจใหม่นี้จะสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้และผลตอบแทน

ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคน	 รวมถึงเพื่อให้บริษัทมีเงินทุนเพียงพอในการหมุนเวียนและขยายธุรกิจใหม่ๆ	 ส่งเสริมสภาพคล่อง	 และ

โครงสร้างเงินลงทุนที่เหมาะสมของบริษัทต่อไป

ทางฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการจัดท�าบันทึกข้อตกลงระหว่างบริษัทและนายจิรวุฒิ	 คุวานันท์	 และจะด�าเนินการเซ็น	

MOU	ภายหลังได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว	 (คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน	2562)	โดย	MOU	มีกรอบ

ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบริษัทและนายจิรวุฒิ	 คุวานันท์	 ในการหาช่องทางการประกอบธุรกิจ	 ศึกษาความเป็นไปได้ทาง

ธุรกิจ	 พิจารณาความเป็นไปได้ในการท�าธุรกรรมระหว่างกันและการส่งเสริมการขาย	 รวมถึงพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัด

ตัง้บรษิทัเพือ่รองรบัการขยายธรุกจิเก่ียวกับการให้บรกิารสนิเชือ่เช่าซือ้	 สนิเชือ่เพือ่ซือ้สนิค้าคงคลงั	 สนิเชือ่เช่าซือ้เพือ่การพาณิชย์	 

สัญญาเช่าทางการเงิน	 สัญญาเช่าด�าเนินงาน	 และธุรกิจอื่นๆ	 ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเดิมของบริษัท	 ทั้งทางตรงและทางอ้อม	 ซึ่ง 

ถือถือเป็นการร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจโดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ของคุณจิรวุฒิ	 คุวานันท์	 ในการเริ่มต้นและด�าเนิน

ธุรกิจให้บริการสินเชื่อทางการเงิน	ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ที่บริษัทไม่มีประสบการณ์	ร่วมกับทีมงานของบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้าน

อุปกรณ์ไฟฟ้า	และเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานต่างๆ	ทั้งนี้	นายจิรวุฒิ	คุวานันท์	จะไม่เข้ามาเป็นที่ปรึกษา	กรรมการและผู้บริหาร

ของบริษัท	 รวมถึงบริษัทไม่ให้สิทธินายจิรวุฒิ	 คุวานันท์	 ในการเสนอบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท	 ทั้งนี้	 รายการ

ระหว่างกันระหว่างบริษัทและนายจิรวุฒิ	 คุวานันท์	 ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตบริษัทจะด�าเนินการพิจารณาและอนุมัติโดยคณะ

กรรมการบรษิทัและผูถ้อืหุน้อย่างระมดัระวงั	 เพือ่ให้เป็นไปตาม	 หลกัเกณฑ์การท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัของคณะกรรมการก�ากับ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.2 เหตุผลและความจ�าเป็นในการออกและจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นให้แก่บุคคลในวงจ�ากัด

	 บริษัทได้พิจารณา	วิธีการหาเงินทุนด้วยวิธีการอื่นแล้ว	เช่น	การกู้ยืมเงิน	หรือการเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเดิม	บริษัทเล็งเห็นว่าเป็น

วิธีการเพิ่มภาระให้กับบริษัท	และให้กับผู้ถือหุ้นเดิมโดยตรง	ประกอบกับวิธีการเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเดิมนอกจากจะเป็นภาระต่อ

ผู้ถือหุ้นเดิมแล้ว	ยังมีความเสี่ยง	เพราะมีความไม่แน่นอนที่บริษัทจะได้รับกระแสเงินสดเพียงพอตามแผนที่ก�าหนดไว้	อีกทั้งเพื่อ

ลดผลกระทบต่อการ	Dilute	ก�าไรต่อหุ้นของบริษัท	เมื่อเทียบกับการออกหุ้นเพิ่มทุน	ดังนั้น	คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบให้

บริษัทด�าเนินการออกและจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นให้แก่บุคคลในวงจ�ากัดในครั้งนี้

4.3 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินและความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน

 ปัจจุบนับรษิทัอยูร่ะหว่างการศกึษา	จดัท�าแผนธรุกจิ	 และตกลงรายละเอียดกบัพนัธมติรทางธุรกจิต่างๆ	 ร่วมกบันายจริวุฒ	ิควุานนัท์	 

อย่างรอบคอบในการขยายธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการสินเชื่อธุรกิจ	 คาดว่าจะเริ่มต้นภายในไตรมาสที่	 2	 ปี	 2562	 ทั้งนี้	 ใน 

เบื้องต้น	บริษัทคาดการณ์ว่ารายได้จากธุรกิจเช่าซื้อทั้งหมด	จะมีสัดส่วนประมาณร้อยละ	5-12	ของรายได้รวมบริษัทในปี	2562	

ซึ่งจะต้องใช้เงินลงทุนเพื่อเสริมสภาพคล่อง	และขยายธุรกิจให้บริการสินเชื่อทางการเงิน	ภายในปี	2562	-	2564	ประมาณ	500	

ล้านบาท	ทั้งนี้	บริษัทคาดว่าจะจัดสรรเงินส่วนที่เหลือจาก	IPO	เป็นจ�านวนเงิน	250	ล้านบาท	(ณ	ปัจจุบัน	บริษัทมีจ�านวนเงิน

คงเหลือจาก	 IPO	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนประมาณ	 300	 ล้านบาท)	 หากไม่เพียงพอจะมีเงินทุนในส่วน

ของการแปลงสภาพใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ออกให้กับนายจิรวุฒิ	คุวานันท์	ประมาณ	102	ล้านบาท	และเงินที่ได้รับจากการเพิ่ม

ทุนแบบ	General	Mandate	ที่ได้อนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุม	AGM	ครั้งนี้

บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน) 57
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	 ปัจจุบัน	ฝ่ายบริหารของบริษัทยังไม่ได้รับและให้ข้อเสนอการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน	แบบ	General	Mandate	-	PP	แก่นักลงทุน

รายใด	 และบริษัทจะไม่เสนอขาย	 General	 Mandate-PP	 ให้นายจิรวุฒิ	 คุวานันท์	 ในส่วนของการเสนอขายหุ้น	 General	 

Mandate	-	RO	บรษิทัจะด�าเนนิการเสนอขายหุน้โดยให้สทิธผิูถ้อืหุน้ทกุท่านตามสดัส่วนการถอืหุน้	ซึง่ขึน้อยูก่บัความเหมาะสม 

และความจ�าเป็นในการใช้เงินแต่ละช่วงเวลาในอนาคต

4.4 ความเหมาะสมของราคาใบส�าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นที่ออกและเสนอขายให้กับบุคคลในวงจ�ากัดและที่มาของการก�าหนด 

ราคาเสนอขายดังกล่าว

	 บริษัทพิจารณาก�าหนดราคาการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบส�าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นของบริษัทให้แก่	นายจิรวุฒิ	คุวานันท์	ที่ราคา

เสนอขายหน่วยละ	0	บาท	และมีราคาการใช้สิทธิแปลงสภาพ	1.20	บาท	ซึ่งค�านวณจากราคาตลาด	(ราคาตลาด	หมายถึง	ราคา

ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้นของบริษัทที่ท�าการซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง	ไม่น้อยกว่า	7	วันท�าการ

ติดต่อกัน	 แต่ไม่เกิน	 15	 วันท�าการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขอ

อนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยเป็นราคาที่ค�านวณระหว่างวันที่	26	กุมภาพันธ์	2562	ถึงวันที่	6	มีนาคม	2562	ซึ่ง

เท่ากับราคา	 1.13	 บาท)	 โดยไม่มีส่วนลด	 ราคาที่เสนอขายข้างต้นเป็นราคาราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ไม่มีส่วนลดเกิน

กว่าร้อยละ	10	จากราคาตลาด	ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่	ทจ.72/2558

	 ซึ่งราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักเท่ากับ	1.13	บาท	มีรายละเอียดการค�านวณดังนี้

  ล�าดับ วันที่ ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าซื้อขาย (พันบาท)

	 	 1	 26	กุมภาพันธ์	2562	 23,350,125	 24,570.07

	 	 2	 27	กุมภาพันธ์	2562	 7,822,210	 8,154.70

	 	 3	 28	กุมภาพันธ์	2562	 18,188,300	 18,985.27

	 	 4	 1	มีนาคม	2562	 142,911,732	 160,922.41

	 	 5	 4	มีนาคม	2562	 73,370,290	 81,501.86

	 	 6	 5	มีนาคม	2562	 92,591,818	 107,354.36

	 	 7	 6	มีนาคม	2562	 65,515,967	 	76,519.04

   รวม 7 วัน 423,750,442 478,007.71

  ราคาเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก 7 วันท�าการ (บาท/หุ้น)  1.13

  90 % ราคาเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก 7 วันท�าการ (บาท/หุ้น) 1.02

4.5 ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัท

อันเนื่องจากการเพิ่มทุน

	 การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะท�าให้บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุน	 ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความ	 แข็งแกร่ง	 และความ

มั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัท	 ท�าให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่ต�่าลงในอนาคต	 เพิ่มศักยภาพในการด�าเนินธุรกิจ	

และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับผู้รับเหมารายอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีแนวโน้มที่ดีและจะ

เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต	 ทั้งนี้	 หากการระดมทุนดังกล่าวไม่ประสบผลส�าเร็จ	 บริษัทอาจจะสูญเสียโอกาสทางธุรกิจที่

ส�าคัญ	ซึ่งจะท�าให้แผนธุรกิจที่วางไว้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 256258
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5. ค�ารับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

	 ในการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ�ากัดนั้น	 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุน	 ซึ่งเป็นบุคคลในวง

จ�ากัดด้วยความระมัดระวังและมีความเห็นว่านายจิรวุฒิ	คุวานันท์	เป็นผู้ที่มีศักยภาพในการลงทุนและสามารถลงทุนได้จริงตาม

ประกาศของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ที่	ทจ.73/2558

	 ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยว

กับการเพิ่มทุน	 หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท	 ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจาก

กรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา	85	แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน	จ�ากัด	พ.ศ.	2535	และหากการไม่ปฏิบัติ

หน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์โดยไม่ชอบผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิ์ฟ้องเรียกคืน

ประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา	89/18	แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535

 

6. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในบุคคลในวงจ�ากัด

	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	2/2562	จัดขึ้นเมื่อวันที่	7	มีนาคม	2562	โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม

ครบทุกท่าน	คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	2/2562	

เมื่อวันที่	7	มีนาคม	2562

7. สิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายในกรณีที่กรรมการบริษัทไม่ปฏิบัติตาม Fiduciary Duty

	 ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยว

กับการเพิ่มทุน	 หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท	 บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจาก

กรรมการคนนัน้ได้แต่หากบรษิทัไม่เรยีกค่าสนิไหมทดแทนดงักล่าว	ผูถ้อืหุ้นซึง่ถอืหุน้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ	5	ของหุน้ทีจ่�าหน่าย 

ได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทด�าเนินการเรียกร้องได้และหากบริษัทไม่ด�าเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง	ผู้ถือหุ้นนั้นๆ	สามารถฟ้อง

เรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา	85	แห่ง	พ.ร.บ.	บริษัทมหาชน	พ.ศ.2535	(และที่มีการ

แก้ไขเพิ่มเติม)	นอกจากนี้	หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวนั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไป

โดยมชิอบผูถ้อืหุน้ซึง่ถอืหุน้รวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ	 5	 ของหุน้ทีจ่�าหน่ายได้แล้วทัง้หมดจะแจ้งให้บรษิทัด�าเนนิการฟ้องเรยีกให้ 

กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวให้แก่บริษัทได้	 หากบริษัทไม่ด�าเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน	 1	 เดือน	

นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง	 ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา	 89/18	

แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	(และที่มีการแก้ไข	เพิ่มเติม)

บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน) 59
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(F	53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

วันที่ 7 มีนาคม 2562

	 	 ข้าพเจ้าบริษัท	ซีพีที	ไดร์	แอนด์	เพาเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	ขอรายงานมติคณะกรรมการคร้ังท่ี	2	/	2562	เม่ือวันท่ี	7	มีนาคม	

2562	ระหว่างเวลา	10.00	น.	ถึง	12.00	น.		เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

 1. การเพิ่มทุน

	 	 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก	 450	 ล้านบาท	 เป็น	 627.5	 ล้านบาท	 โดยออกหุ้น

สามัญ	 /	 หุ้นบุริมสิทธิ	 จ�านวน	 355,000,000	 หุ้น	 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	 0.50	 บาท	 รวม	 177.5	 ล้านบาท	 โดยเป็นการเพิ่มทุนใน

ลักษณะดังนี้

 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

 2.1  แบบก�าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน 

*นายจิรวุฒิ	 คุวานันท์	 ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ	 และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท	 ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับ

ตลาดทุนที่	 ทจ.21/2551	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์ในการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน	 (ฉบับประมวล)	 และประกาศคณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 เรื่อง	 การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน	 

พ.ศ.2546	 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)	 รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ	 กับกรรมการ	 ผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารของบริษัท	 และผู้ที่

เกี่ยวข้องของกรรมการ	ผู้ถือหุ้นใหญ่	และผู้บริหารของบริษัท

 การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จ�านวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ รวม (บาท)

    (บาทต่อหุ้น)

		แบบก�าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	 หุ้นสามัญ	 85,000,000 0.50 42,500,000

	 	 	 หุ้นปุริมสิทธิ	 -	 -	 -

		แบบมอบอ�านาจทั่วไป	(General	Mandate)	 หุ้นสามัญ	 270,000,000 0.50 135,000,000

	 	 	 หุ้นปุริมสิทธิ	 -	 -	 -

 จัดสรรให้แก่ จ�านวนหุ้น อัตราส่วน ราคาขาย วัน เวลา จองซื้อ หมายเหตุ

   (เดิม : ใหม่) (บาทต่อหุ้น) และช�าระเงิน

     ค่าหุ้น 

เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม	 

ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	

สามัญของบริษัท	(“PP-W”)	ซึ่ง

ออกและ	จัดสรรให้แก่บุคคลในวง

จ�ากัด	แก่นายจิรวุฒิ	คุวานันท์*

85,000,000 1	:	1 เสนอขายที่	0	บาทต่อหุ้น

โดยใบส�าคัญแสดงสิทธิ	 

1	หน่วย	มีสิทธิซื้อหุ้น

สามัญที่ราคา	1.20	บาท

ต่อ	1	หุ้น	

โปรดด ู

รายละเอียดใน 
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หมายเหตุ

	 	 คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้น�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิให้

แก่บุคคลในวงจ�ากัด	(PP-W)	จ�านวนไม่เกิน	85,000,000	หน่วย	โดยไม่คิดมูลค่า	(ศูนย์บาท)	อัตรา	1	หุ้นสามัญเดิม	ต่อ	1	หน่วยใบ

ส�าคัญแสดงสิทธิ	ให้แก่นาย	จิรวุฒิ	คุวานันท์	

	 	 สรุปรายละเอียดส�าคัญที่ส�าคัญของ	PP-W	ดังนี้

	 	 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอ�านาจในการพิจารณาก�าหนดรายละเอียดอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร

ใบส�าคัญแสดงสิทธิดังกล่าว	 เช่น	 การจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิในแต่ละคราวเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ	 ระยะเวลาการเสนอ

ขาย	 การช�าระราคาใบส�าคัญแสดงสิทธิ	 วิธีการเสนอขาย	 เงื่อนไข	 และรายละเอียดอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบส�าคัญแสดง

สิทธิ	ตามที่เห็นเหมาะสม	และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย	และหลักเกณฑ์	และระเบียบข้อบังคับของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์	ส�านักงาน	ก.ล.ต.	และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและให้น�าเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น	เพื่อ

พิจารณาอนุมัติต่อไป

	 ทั้งนี้	 PP-W	 ที่ออกและเสนอขายให้กับบุคคลดังกล่าว	 จะไม่ได้เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์	 และไม่เป็นการ

เสนอขายหุ้นใหม่ในราคาต�่ากว่าร้อยละ	 90	 ของราคาตลาดโดยราคา	 หมายถึง	 ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญของ

บริษัทย้อนหลัง	 7	 วัน	 ท�าการก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขาย

ใบส�าคัญแสดงสิทธิ	 โดยมีรายละเอียดตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายขายใบส�าคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

เพิ่มทุน

	 อนึ่ง	 กรณีการออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท	 (PP-W)	 ในครั้งนี้	 แม้ว่าจะไม่ใช่การออกและ

เสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในราคาต�่า	 แต่หากราคาเสนอขายรวมกับราคาแปลงสภาพต�่ากว่า	 90%	 ของ

ราคาตลาด	โดยที่ราคาตลาดค�านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักย้อนหลังไม่น้อยกว่า	7	วัน	แต่ไม่เกิน	15	วันท�าการติดต่อกันก่อน

วันที่ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิช�าระค่าหุ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท	 ผู้ลงทุนดังกล่าวก็จะถูกห้ามขายตามเกณฑ์	 Silent	

Period	ส�าหรับ	PP	ราคาต�่าด้วย	นักลงทุนดังกล่าวตกลงจะปฏิบัติตามเกณฑ์การขายหุ้น	(Silent	period)	ของ	ตลาดหลักทรัพย์ฯ	

กล่าวคือ	นักลงทุนดังกล่าว	ตกลงจะไม่ซื้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดภายใน	1	ปี	นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเริ่มด�าเนิน

การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ	โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ	ครบก�าหนดระยะเวลา	6	เดือน	

ผู้ลงทุนดังกล่าวจึงจะ	สามารถทยอยขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ในจ�านวนร้อยละ	25	ของจ�านวนหุ้นดังกล่าว

  2.1.1 การด�าเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในการค�านวณสิทธิของนายจิรวุฒิ	 คุวานันท์	 ที่จะได้รับการจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิของบริษัท	 หากมีเศษหุ้น

สามัญจากการค�านวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละราย	 ให้ปัดเศษ	 หุ้นส่วนที่

เหลือทิ้งทั้งจ�านวน	

ในกรณีการจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิหากมีเศษของใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ไม่เต็มจ�านวน	 1	 หน่วย	 จากการ

ค�านวณ	 ให้ปัดเศษใบส�าคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจ�านวน	 ทั้งนี้ภายหลังจากการค�านวณสิทธิ	 ของผู้ถือหุ้น

ท่ีจะได้รับจากการจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิในกรณีที่มีเศษใบส�าคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด	

บริษัทจะด�าเนินการยกเลิกใบสาคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจ�านวนดังกล่าว	 ซึ่งจะท�าให้คงเหลือ	 ใบส�าคัญแสดง

อายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิ	:	 ไม่เกิน	3	ปี	นับจากวันที่ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิโดยก�าหนด

วันครบก�าหนดอายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิตรงกับวันที่	30	

มิถุนายน	2565

ราคาใช้สิทธิ	:	 	 	 ราคาหุ้นละ	1.20	บาท

ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	 วันท�าการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน	และธันวาคมของทุกปี
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สิทธิในจ�านวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมได้ลงตัว	

นอกจากนี้ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์	ตามที่ระบุ

ไว้ในเงื่อนไขการปรับสิทธิและผลของการปรับสิทธิดังกล่าวท�าให้เกิดเศษของจ�านวนหุ้นที่จะได้รับ	ตามใบส�าคัญ

แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	ให้ตัดเศษของหุ้นสามัญทิ้ง 

 2.2  แบบมอบอ�านาจทั่วไป (General Mandate)

 

         1/		ร้อยละต่อทุนช�าระแล้ว	ณ	วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ	General	Mandate	

หมายเหตุ

1)	 มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจพิจารณาก�าหนดวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนราย

ละเอียด	 และเงื่อนไขอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน	 รวมทั้งลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ	ที่

เกี่ยวข้อง	 รวมทั้งด�าเนินการต่างๆ	 อันจ�าเป็นและสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้	 โดย

รวมถึงการน�าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็น	หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ซึ่งวัตถุประสงค์

ของการเพิ่มทุนในการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	 ได้แก่	 การขยายธุรกิจ	 ซึ่งรวมถึงการขยายงาน	 เพิ่มก�าลังการผลิต	

ของผลิตภัณฑ์	 ที่มีอยู่ใน	ปัจจุบัน	หรือ	 การได้มาซึ่งธุรกิจใหม่/ผลิตภัณฑ์ใหม่	 และเพื่อรักษาสภาพคล่องของทุนหมุนเวียนของ

บริษัท

ทั้งนี้	 ราคาที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป	 และบุคคลในวงจ�ากัด	 ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต�่า	 ตามเกณฑ์ราคาของ	 ก.ล.ต.	

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 โดยราคาตลาดที่ใช้ในการก�าหนดราคาเสนอ	 ขายเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้น

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันท�าการ	ติดต่อกัน	แต่ไม่เกินสิบห้าวันท�าการติดต่อกัน	ก่อนวัน

แรกที่บริษัทจะเสนอขายต่อผู้ลงทุน	รวมถึงการออกและ	จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่	ก.ล.ต.	ก�าหนด

2)	 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท	 ใน	 คราวเดียวกันหรือหลาย

คราวก็ได้และจะเสนอขายให้บุคคลใดก่อนหรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกัน	ก็ได้	รวมถึงการก�าหนดราคาเสนอขาย	

วันและเวลาที่เสนอขาย	และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	กับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว	โดยการจัดสรร

หุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่	 บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่

กฎหมายก�าหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุม	สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีในครั้งถัดไป	ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน	

 จัดสรรให้แก่ ประเภท จ�านวนหุ้น ร้อยละต่อ หมายเหตุ

  หลักทรัพย์  ทุนช�าระแล้ว1/

ผู้ถือหุ้นเดิม	 หุ้นสามัญ	 180,000,000	 20	 ดูรายละเอียดตามหมายเหตุ

	 หุ้นบุริมสิทธิ	 -	 -	 	 -

เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/	 	 	 	

ใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการ	 	 	 	

ซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้	 	 -	 -	 	 -

ประชาชน	 หุ้นสามัญ	 -	 -	 	 -

	 หุ้นบุริมสิทธิ	 -	 -	 	 -

บุคคลในวงจ�ากัด	 หุ้นสามัญ	 90,000,000	 10	 ดูรายละเอียดตามหมายเหตุ

	 หุ้นบุริมสิทธิ	 -	 -	 	 -

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 256262
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 3. ก�าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

	 	 ก�าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	1/2562	ในวันจันทร์ที่	29	เมษายน	2562	เวลา	10.00	น.	ณ	ห้องแมจิก	3	ชั้น	2	

โรงแรม	มิราเคิล	แกรนด์	คอนเวนชั่น	99	ถนนก�าแพงเพชร	6	แขวงตลาดบางเขน	เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร	10210	โดย

	 	 ก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น	ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	(Record	date)	ในวันที่	21	มีนาคม	2562

	 £	 ก�าหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่.................................	จนกว่า

การประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)        

4.1	 บริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ�ากัดด้วยคะแนน

เสียงไม่ต�่ากว่า	3	ใน	4	ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ	ออกเสียงลงคะแนน

	 4.2	 การขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2562	การจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท	(PP-W)	

	 4.3	 การด�าเนินยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนและทุนช�าระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์

	 4.4	 บริษัทจะด�าเนินการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ�ากัด	 และออกและเสนอขาย	 ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่

จะซื้อหุ้นสามัญขอบริษัทต่อบุคคลในวงจ�ากัด	จากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

	 4.5	 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เพื่อน�าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ�ากัด	(Private	

Placement)	 และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท	 ตามสัดส่วนจ�านวนผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่	 (Right	 Offering)	

เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 เมื่อมีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ�านาจทั่วไป	

(General	Mandate)

 5.  วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

	 	 นายจิรวุฒิ	 คุวานันท์	 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ	 มีประสบการณ์และเครือข่ายธุรกิจที่กว้างขวางที่สามารถส่งเสริมธุรกิจ

ของบริษัทให้มีความแข็งแกร่งได้	 	 และเป็นนักลงทุนที่มีศักยภาพที่จะสามารถส่งเสริมและเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทในการ

ขยายธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ	 สินเชื่อเพื่อซื้อสินค้าคงคลัง	 สินเชื่อเช่าซื้อเพื่อการพาณิชย์	 สัญญาเช่าทางการเงิน	

สัญญาเช่าด�าเนินงาน	และธุรกิจอื่นๆ	ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเดิมของบริษัท	รวมถึงการเปิดโอกาสในการเพิ่มทางเลือกของลูกค้าในการ

จ่ายช�าระ	 ค่าซื้อสินค้าและบริการของบริษัทและกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ	 ซึ่งน�ามาในการเพิ่มยอดขาย	 และฐานลูกค้าของบริษัทใน

ระยะยาว

	 	 วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนครั้งนี้	 เพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจให้บริการสินเชื่อธุรกิจ	 เช่น	 สินเชื่อเช่าซื้อ	 สัญญาเช่า

ทางการเงิน	 สัญญาเช่าด�าเนินงาน	 และแฟคทอริ่ง	 และธุรกิจอื่นๆ	 ส�าหรับตู้ไฟฟ้า	 อุปกรณ์ไฟฟ้า	 ระบบควบคุมไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงาน

อุตสาหกรรม	และผลิตภัณฑ์อื่นๆ	รวมถึงเครื่องจักร	อุปกรณ์และยานพาหนะ	เช่น	รถบรรทุกอุตสาหกรรม	และยานยนต์พาหนะ	ที่

กลุ่มลูกค้าทั้งปัจจุบันและอนาคตใช้ในการด�าเนินธุรกิจ	 รวมถึงการเพิ่มทางเลือกของลูกค้าในการจ่ายช�าระค่าซื้อสินค้าและบริการ

ของบริษัทและกลุ่มพันธมิตร	โดยเป็นการเพิ่มศักยภาพของบริษัทในการให้บริการแก่กลุ่มธุรกิจของฐานลูกค้าเดิมและกลุ่มลูกค้าใหม่

ของบริษัทมีแนวโน้มจะขยายตัวอย่างมาก	 ส่งผลให้ธุรกิจใหม่นี้จะสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้และผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคน	

รวมถึงเพื่อให้บริษัทมีเงินทุนเพียงพอในการหมุนเวียนและขยายธุรกิจใหม่ๆ	ส่งเสริมสภาพคล่อง	และโครงสร้างเงินลงทุนที่เหมาะสม

ของบริษัทต่อไป

	 	 บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษา	 จัดท�าแผนธุรกิจ	 และตกลงรายละเอียดกับพันธมิตรทางธุรกิจต่างๆ	 ร่วมกับคุณจิรวุฒิ	 

คุวานันท์	 อย่างรอบคอบ	 โดยบริษัทคาดว่าจะเริ่มต้นธุรกิจและเริ่มด�าเนินการภายในปี	 2562	 โดยแหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งมาจากเงิน

ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชน	(IPO)	ซึ่งปัจจุบันมียอดคงเหลือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนจ�านวน		300	ล้านบาท	ทั้งนี้	ในเบื้อง

ต้นบริษัทคาดการณ์ว่ารายได้จากธุรกิจเช่าซื้อทั้งหมด	จะมีสัดส่วนประมาณ	5-12%	ของรายได้รวมบริษัทในปี	2562
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 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

	 6.1	 เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนเพิ่มเติมส�าหรับการด�าเนินงาน	การขยายธุรกิจ	และการเตรียมความพร้อมโครงการใหม่ๆ	ในอนาคต	

ซึ่งจะท�าให้บริษัทมีรายได้เพิ่มมากขึ้น	

	 6.2	 ทางฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการจัดท�าบันทึกข้อตกลงระหว่างบริษัทและนายจิรวุฒิ	 คุวานันท์	 และจะด�าเนินการ

เซ็น	MOU	ภายหลังได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว	(คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน	2562)	โดย	MOU	

มีกรอบข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบริษัทและนายจิรวุฒิ	 คุวานันท์	 ในการหาช่องทางการประกอบธุรกิจ	 ศึกษาความ

เป็นไปได้ทางธุรกิจ	 พิจารณาความเป็นไปได้ในการท�าธุรกรรมระหว่างกันและการส่งเสริมการขาย	 รวมถึงพิจารณาความ

เป็นไปได้ในการจัดตั้งบริษัทเพื่อรองรับการขยายธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ	สินเชื่อเพื่อซื้อสินค้าคงคลัง	 

สินเชื่อเช่าซื้อเพื่อการพาณิชย์	 สัญญาเช่าทางการเงิน	 สัญญาเช่าด�าเนินงาน	 และธุรกิจอื่นๆ	 ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเดิมของ 

บริษัท	 ทั้งทางตรงและทางอ้อม	 ซึ่งถือถือเป็นการร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจโดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ของ 

คุณจิรวุฒิ	คุวานันท์	ในการเริ่มต้นและด�าเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อทางการเงิน	ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ที่บริษัทไม่มีประสบการณ์	 

ร่วมกับทีมงานของบริษัทท่ีมีความเช่ียวชาญด้านอุปกรณ์ไฟฟ้า	และเคร่ืองจักรท่ีใช้ในโรงงานต่างๆ	 ท้ังน้ี	นายจิรวุฒิ	 คุวานันท์	 

จะไม่เข้ามาเป็นที่ปรึกษา	กรรมการและผู้บริหารของบริษัท	รวมถึงบริษัทไม่ให้สิทธินายจิรวุฒิ	คุวานันท์	ในการเสนอบุคคล

เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท	ทั้งนี้	รายการระหว่างกันระหว่างบริษัทและนายจิรวุฒิ	คุวานันท์	ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

บริษัทจะด�าเนินการพิจารณาและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างระมัดระวัง	 เพื่อให้เป็นไปตาม	 หลัก

เกณฑ์การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และ	 ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

 7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี	 ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ	 40	 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล	

และส�ารองตามกฎหมาย	 หลังหักเงินส�ารองต่างๆ	 ทุกประเภท	 หากไม่มีเหตุจ�าเป็นอื่นใด	 และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มี

ผลกระทบต่อการด�าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ

 7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้

ผู้ถือหุ้นที่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้	 จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการด�าเนินงานเมื่อได้รับจดทะเบียนเป็นผู้ถือ

หุ้นของบริษัทแล้ว

 8. รายละเอียดอื่นใดที่จ�าเป็นส�าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

	 	 ในการจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจ�ากัด	 จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

ของบริษัท	โปรดพิจารณา	รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	6

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 256264
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 9. ตารางระยะเวลาการด�าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

 ล�าดับ ขั้นตอนการด�าเนินการ วัน เดือน ปี

	 1	 ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	2	/	2562	 7	มีนาคม	2562

	 2	 ก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วม	 21	มีนาคม	2562

	 	 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2562

	 3	 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2562	 29	เมษายน	2562

	 4	 จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 ภายใน	14	วันนับแต่

	 	 กระทรวงพาณิชย์	 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

	 5	 การออกและจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธ	ิ โดยเร็วหลังจากได้รับอนุญาตจาก	

	 	 ให้แก่บุคคลในวงจ�ากัด	 ส�านักงานกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

	 	 	 และตลาดหลักทรัพย์	

	 6	 การจัดสรรหุ้นให้นักลงทุนเฉพาะเจาะจง	 ตามมติคณะกรรมการ

	 	 หรือจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม

	 	 บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                                                                                       

 ...................................................................................

	 (นายมนต์ชัย	ธัญธเนส,	นางสาวหฤทัย	หลิมประเสริฐ)

	 บริษัท	ซีพีที	ไดร์	แอนด์	เพาเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน)

บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน) 65
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ค�าชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

   ส่วนที่ 1: วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องน�ามาแสดงในวันประชุม

การลงทะเบียน
	 การลงทะเบยีนผู้เข้าร่วมประชมุสามัญผูถ้อืหุน้	ประจ�าปี	2562	ของบรษิทั	ซพีทีี	ไดร์	แอนด์	เพาเวอร์	จ�ากดั	(มหาชน)	(“บรษิทั”)	 
โดยบริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา	 8.00	น.	 ของวันจันทร์ที่	 29	 เมษายน	2562	ณ	สถานที่ประชุมที่ก�าหนดในหนังสือเชิญ
ประชุม	 และจะด�าเนินการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด	 (Barcode)	 ดังนั้น	 เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน	 ผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะที่จะมาประชุม	โปรดน�าหนังสือนัดประชุม	ใบลงทะเบียน	และหนังสือมอบฉันทะมาด้วย	ทั้งนี้	เพื่อให้การประชุมผูถ้อืหุน้
ของบริษัท	 เป็นไปด้วยความโปร่งใส	 ชอบธรรม	 และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น	 บริษัทจึงเห็นควรก�าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร	
และหลักฐานแสดงการเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิข้าร่วมประชมุเพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ยดึถอืปฏบิตัต่ิอไป	 บรษิทัจงึขอชีแ้จง 
ให้ผู้ถือหุ้นทราบ	ดังนี้

1.  เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
 บุคคลธรรมดา
 (1)  กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
	 	 ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ	 เช่น	 บัตรประจ�าตัวประชาชน	 บัตรประจ�าตัวข้าราชการ	 ใบ

ขับขี่	หรือหนังสือเดินทาง	และหากมีการเปลี่ยนชื่อ	–	นามสกุล	ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
 (2)  กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

  2.1 หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบทีแ่นบมาพร้อมหนงัสอืนดัประชมุ	(แบบใดแบบหนึง่)	ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้อง	ครบถ้วน 
และลงลายมอืชือ่ผู้มอบฉนัทะ	และผูร้บัมอบฉนัทะ

	 	 2.2	ส�าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น	ตามข้อ	(1)	และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองส�าเนาถูกต้อง
	 	 2.3	แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ	เช่นเดียวกับข้อ	(1)

 นิติบุคคล
 (1)  กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าประชุมด้วยตนเอง

	 	 1.1	แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา	ข้อ (1)
  1.2 ส�าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคลของผูถ้อืหุ้นซึง่รบัรองส�าเนาถกูต้องโดยผูแ้ทนนติบิคุคล	 (กรรมการ)	 และ 

มข้ีอความแสดงให้เหน็ว่าผูแ้ทนนติบิคุคลซึง่เป็นผูเ้ข้าร่วมประชมุมอี�านาจกระท�าการแทนนติบิคุคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้
 (2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะและให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม

  2.1 หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบทีแ่นบมาพร้อมหนงัสอืนดัประชมุ	 (แบบใดแบบหนึง่)	 ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน 
และลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล	(กรรมการ)	ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ	และผู้รับมอบฉันทะ

	 	 2.2	ส�าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนติบุิคคลของผูถ้อืหุ้นซ่ึงรับรองส�าเนาถกูต้องโดยผูแ้ทนนติบิคุคล	 (กรรมการ)		
และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอ�านาจกระท�าการแทนนิติบุคคล
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

	 	 2.3	ส�าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล	 (กรรมการ)	 ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองส�าเนา
ถูกต้อง

	 	 2.4	แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ	เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา	ข้อ	(1)
 (3) กรณผีูถื้อหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝากและดูแลหุ้น 

	 	 3.1	ให้เตรียมเอกสาร	และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล	ข้อ	1	หรือ	2
  3.2 ในกรณีทีผู่ถ้อืหุ้นทีเ่ป็นผู้ลงทนุต่างประเทศมอบให้	Custodian	เป็นผู้ลงนามในหนังสอืมอบฉันทะแทนต้องส่งหลกัฐาน 

ดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
	 	 	 1)	หนงัสอืมอบอ�านาจจากผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทนุต่างประเทศให้	Custodian	เป็นผูด้�าเนนิการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน
	 	 	 2)	หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ	Custodian	ทั้งนี้	เอกสารที่

มไิด้มต้ีนฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัท�าค�าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย	 และให้ผูถ้อืหุน้	 หรอืผูแ้ทน 
นิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของค�าแปล

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 256266
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-	 กรณีมีการมอบอ�านาจช่วงก่อนการมอบฉันทะ	เอกสารแสดงการมอบอ�านาจช่วงทุกช่วงต้องครบถ้วน	ไม่ขาดตอน	และมีถ้อยค�า

ให้มอบอ�านาจช่วงได้	รวมถึงส�าเนาเอกสารของผู้มอบอ�านาจช่วงทุกช่วงต้องครบถ้วน	และรับรองส�าเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

-	 เอกสารที่จัดท�าขึ้นในต่างประเทศ	ต้องมีการรับรองโดยโนตารีพับลิค	 (Notary	Public)	หรือหน่วยงานที่มีอ�านาจคล้ายคลึงกัน

ตามกฎหมายของแต่ละประเทศ	และสถานเอกอัครราชทูตไทย	หรือสถานกงสุลไทย	หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้กระท�า

การแทนอีกชั้นหนึ่ง

- เอกสารทีม่ต้ีนฉบบัไม่ใช่ภาษาองักฤษ	จะต้องจดัท�าค�าแปลเป็นภาษาองักฤษ	พร้อมรบัรองความถกูต้องของค�าแปลโดยผูม้อบฉนัทะ

2.  วิธีการมอบฉันทะ

	 บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ	จ�านวน	3	แบบ	คือ	แบบ	ก.	แบบ	ข.	และแบบ	ค.	ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	

กระทรวงพาณชิย์	ได้ก�าหนดไว้	ตามประกาศกรมพฒันาธรุกจิการค้า	เรือ่งก�าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ	(ฉบบัที	่5)	พ.ศ.	2550	ดงันี้

	 (1)	 แบบ	ก.	เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

	 (2)	 แบบ	ข.	เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ก�าหนดรายการต่าง	ๆ	ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

(3)	 แบบ	ค.	 เป็นแบบทีใ่ช้เฉพาะกรณีผู้ถอืหุน้เป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดยีน	 (Custodian)	 ในประเทศไทย 

เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยด�าเนินการ ดังนี้ 

1.	 เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น	ดังนี้

2. มอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึง่ตามความประสงค์ของผูถ้อืหุ้น	 หรอืเลอืกมอบฉนัทะให้กรรมการอสิระของบรษิทั	 คนใดคนหน่ึง	 

ตามรายชื่อที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่	4	โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ	โดย

เลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

3.	 ปิดอากรแสตมป์	จ�านวน	20	บาท	พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ท�าหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว	ทั้งนี้	บริษัทได้อ�านวยความสะดวกใน

การปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ	ณ	จุดรับลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม

4.	 ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมายังบริษัท	ภายในวันที่	23	เมษายน	2562	หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง	เพื่อให้

เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม	

ทั้งนี้		ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ�านวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้และผู้ถือหุ้น 

จะต้องมอบฉันทะเท่ากับจ�านวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจ�านวนที่ตนถืออยู่ได ้ เว้นแต่เป็น	

Custodian	ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ	ค.

   ส่วนที่ 2 : วิธีการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน 

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

1.	 การออกเสียง	ลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท�าโดยเปิดเผย	โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น	ซึ่งผู้ถือหุ้น	หรือ	ผู้รับมอบฉันทะต้อง

ออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง	คือ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	หรือ	งดออกเสียง	ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนน

เป็นบางส่วน	(เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ	Custodian)

2.	 ในกรณีมอบฉันทะ

2.1		ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น	การลง	คะแนนเสียงของ

ผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกต้องและไม่ถือ

เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

2.2  หากผูม้อบฉนัทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะ	หรอืระบไุว้ไม่ชดัเจน	หรอื 

ในกรณทีีท่ีป่ระชมุมกีารพจิารณาหรือลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนอืจากทีร่ะบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ	รวมถงึกรณทีีม่กีารเปลีย่นแปลง 

หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด	ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน) 67
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วาระเลือกตั้งกรรมการ

	 ส�าหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท	ข้อ	20	ก�าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ	โดย

ใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์	และวิธีดังต่อไปนี้

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

	 (2)	 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตามข้อ	 (1)	 เพื่อเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ

ก็ได้	แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่นๆ	ไม่ได้

	 (3)	 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับจะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจ�านวนกรรมการที่จะพึงมี

หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น	 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนที่

พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น	ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

	 ทัง้นี	้ เพือ่การปฏบิตัใิห้เป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ี ในการเลอืกตัง้กรรมการในครัง้นี	้บรษิทัจะเสนอให้ทีป่ระชมุ 

พิจารณาลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ	โดยมีแนวทางดังนี้

1.	 ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ	 โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุม

ว่าผู้ถือหุ้นท่านใด	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย		หรืองดออกเสียง

2.	 กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง	ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชูมือขึ้น	(เว้นแต่กรณีที่เป็นการลงคะแนนลับ)	ผู้ถือหุ้น

ส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วยโดยไม่ต้องชูมือ	 โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตาม	 ความเห็นได้เพียง

อย่างใดอย่างหนึ่ง	(เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ	Custodian	ที่ในหนังสือมอบฉันทะก�าหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)

มติของผู้ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

-	 กรณีปกติ	ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม

-	 กรณีอื่นๆ	ซึ่งมีกฎหมาย	หรือข้อบังคับบริษัทก�าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ	มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อ

บังคับนั้นก�าหนด	โดยประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

1.	 หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

2. ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะใดมีส่วนได้เสยีเป็นพเิศษในเรือ่งใดโดยเฉพาะ	ห้ามมิให้ออกเสยีงในเร่ืองนัน้และประธานทีป่ระชมุอาจจะ 

เชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้	เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

3. การลงคะแนนลับอาจกระท�าได้เมือ่มผีูถ้อืหุน้ในทีป่ระชมุอย่างน้อย	5	คนร้องขอ	และทีป่ระชมุลงมตใิห้ลงคะแนนลบั	โดยประธาน 

ทีป่ระชมุจะเป็นผูก้�าหนดวธิกีารลงคะแนนลบั	และแจ้งให้ทีป่ระชมุทราบก่อนการออกเสยีงลงคะแนนในวาระท่ีมมีตใิห้ลงคะแนนลบั

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

	 ประธานทีป่ระชมุจะชีแ้จงวธิกีารนบัคะแนนเสยีงให้ทีป่ระชมุทราบก่อนเริม่วาระการประชมุ	 	 โดยบรษิทัจะนบัคะแนนเสียง 

แต่ละวาระ	จากการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	โดยประธานที่ประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้น

หรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย	หรืองดออกเสียง	ยกมือและท�าเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน	โดยบริษัทจะใช้

วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย	 หรืองดออกเสียง	 รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย	 (ถ้ามี)	 ออกจากจ�านวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วม

ประชมุในวาระนัน้ๆ	และส่วนทีเ่หลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงทีเ่หน็ด้วย	และจะแจ้งผลการนบัคะแนนให้ทีป่ระชมุทราบทกุวาระก่อน 

เสร็จสิ้นการประชุม

	 กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย	 หมายถึง	 กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนน	 เช่น	 ลง

คะแนนเสียงเกินกว่า	 1	 ช่องในบัตรลงคะแนน	 หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง	 (ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน)	 หรือ	 กรณีที่มีการแก้ไข

การลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อก�ากับ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 256268

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8



ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

38.	 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง	(1)	ครั้ง	การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า	“ประชุมสามัญ”	

การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระท�าภายในสี่	 (4)	 เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท	 การประชุมผู้ถือ

หุ้นคราวอื่นๆ	ให้เรียกว่า	“ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร	หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน

ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ	 (10)	 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมด	 จะเข้าชื่อกันท�าหนังสือขอให้คณะ

กรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้	 แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้

ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย	 ในกรณีเช่นนี้	 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า	 (45)	วัน	นับ

แต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก�าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง	 ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้

ถือหุ้นคนอื่นๆ	รวมกันได้จ�านวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้	ภายในสี่สิบห้า	(45)	วันนับแต่วันครบก�าหนด

ระยะเวลาตามวรรคสอง	 ในกรณีเช่นนี้	 ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม	 โดยบริษัทต้องรับผิด

ชอบค่าใช้จ่ายอันจ�าเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอ�านวยความสะดวกตามสมควร	

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด	 จ�านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วม

ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก�าหนดไว้	 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ

จัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

39.	 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจ�าปีพึงกระท�า	มีดังนี้

(1)	 พจิารณารายงานของคณะกรรมการทีเ่สนอต่อทีป่ระชมุเกีย่วกบักจิการทีบ่รษิทัได้ด�าเนนิการไปในระยะรอบปีทีผ่่านมา

(2)	 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีก�าไรขาดทุนของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(3)	 พิจารณาจัดสรรก�าไรและการจ่ายเงินปันผล

(4)	 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ	และก�าหนดค่าตอบแทน

(5)	 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของบริษัท

(6)	 กิจการอื่นๆ

40. ในการบอกกล่าวเรยีกประชมุผูถ้อืหุ้นนัน้	 ให้คณะกรรมการจดัท�าหนงัสอืนดัประชุมระบสุถานที	่ วนั	 เวลา	 ระเบยีบวาระการ 

ประชุม	 พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร	 โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ	 เพื่ออนุมัติ	 หรือเพื่อพิจารณา	 

พร้อมทั้งเสนอความเห็นและค�าแนะน�าของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น	 นายทะเบียนและต่อตลาด 

หลักทรัพย์ในกรณีที่บริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	 ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด	 (7)	 วันก่อน

วันประชุม

	 ค�าบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม	(3)	วันก่อนวันประชุม

41.	 ในการประชุมผู้ถือหุ้น	 ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม	 และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้โดยผู้รับมอบฉันทะไม่

จ�าเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท	 การมอบฉันทะจะต้องท�าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและท�าตามแบบที่นาย

ทะเบียนบริษัทมหาชนจ�ากัดก�าหนด	

ก่อนเข้าร่วมประชมุ	ผูรั้บมอบฉนัทะจะต้องยืน่หนงัสอืมอบฉนัทะต่อประธานกรรมการหรอืบคุคลซึง่ประธานกรรมการก�าหนดไว้ 

บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน) 69
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42.	 การประชุมผู้ถือหุ้น	 ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	 (ถ้ามี)	 เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า	 (25)	 คน

หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง	 (1/2)	 ของจ�านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด	 และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม	 (1/3)	 ของ

จ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

	 ในกรณทีีป่รากฏว่าการประชมุผูถ้อืหุน้ครัง้ใด	เมือ่ล่วงเวลานดัไปแล้วถงึหนึง่	(1)	ชัว่โมง	จ�านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาเข้าร่วมประชมุ 

ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก�าหนดไว้	 หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ	 การประชุมเป็นอัน

ระงับไป	 ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ	 ให้นัดประชุมใหม่	 และให้ส่งหนังสือนัด

ประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด	(7)	วันก่อนวันประชุม	ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จ�าเป็นต้องครบองค์ประชุม

43.	 ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของ 

บรษัิทว่าด้วยการประชมุ	 ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชมุ	 หรอืไม่อาจปฏิบตัหิน้าท่ีได้	 ถ้ามรีองประธานกรรมการ	 

ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานแทน	กรณีไม่มีรองประธานกรรมการ	หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้	ให้ผู้ถือหุ้น

ซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง	(1)	เป็นประธานในที่ประชุม	และให้การประชุมด�าเนินไปตามล�าดับวาระที่ก�าหนดไว้ใน

หนังสือนัดประชุม	เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนล�าดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม	(2/3)	ของ

จ�านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

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

หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งนั้น	 มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและก�าหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่า

หุ้นสามัญ

	 ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นร่วมกันในหุ้นเดียว	 บุคคลเหล่านั้นจะต้องแต่งตั้งให้บุคคลในจ�านวนนั้นแต่เพียงคนเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิใน

การออกเสียงลงคะแนน

	 การออกเสียงลงคะแนนให้กระท�าโดยเปิดเผย	 เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า	 (5)	 คนร้องขอ	 และที่ประชุมลงมติให้ลง

คะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ	ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมก�าหนด

	 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด	ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้	นอกจากการออกเสียง

ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

45.	 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้	

(1)	 ในกรณีปกติ	 การออกเสียงลงมติใดๆ	 หรือการอนุมัติกิจการใดๆ	 ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็น

ชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	 ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน	 ให้ประธานในที่

ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง	(1)	เสียงเป็นเสียงชี้ขาด	

(2)	 ในกรณีดังต่อไปนี้	ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่	(3/4)	ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก)	 การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข)	 การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค)	 การท�า	แก้ไข	หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญ	การมอบหมายให้

บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท	หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น	โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก�าไรขาดทุนกัน

(ง)	 การเพิ่มทุนหรือการลดทุน

(จ)	 การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท

(ฉ)	 การออกหุ้นกู้

(ช)	 การควบบริษัท

(ซ)	 การเลิกบริษัท

(ฌ)	 เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนด

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 256270
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46.	 ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ก�าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมี

หุน้นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึง่ในสาม	 (1/3)	ของจ�านวนหุน้ทีจ่�าหน่ายได้ทัง้หมดเสนอในทีป่ระชมุไม่เสรจ็	และจ�าเป็นต้อง 

เลื่อนการพิจารณาเรื่องดังกล่าวไป	 ให้ที่ประชุมก�าหนดสถานที่วันและเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป	และให้คณะกรรมการส่ง

หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น	 ระบุสถานที่	 วัน	 เวลา	 และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด	 (7)	 วันก่อน

การประชุม	ทั้งนี้	ให้โฆษณาค�าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม	(3)	วันก่อนวันประชุมด้วย

47.	 สถานทีจ่ดัการประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัต้องอยู่ในท้องท่ีอันเป็นท่ีตัง้ส�านกังานใหญ่ของบรษิทั	 หรอืท้องท่ีอันเป็นท่ีตัง้ของสาขาของ 

บรษิทั	หรอืจงัหวดัใกล้เคยีง	หรอื	ณ	ทีอ่ืน่ใดตามท่ีประธานกรรมการ	หรอื	ผู้ซึง่ได้รบัมอบหมายจากประธานกรรมการจะก�าหนด

การแต่งตั้งกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการ

20.	 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการ	โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

(2)	 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตามข้อ	 (1)	 เพื่อเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ

ก็ได้	แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่นๆ	ไม่ได้

(3)	 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับจะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจ�านวนกรรมการที่จะพึงมี

หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น	 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนที่

พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น	ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

22.	 ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง	กรรมการจะต้องออกจากต�าแหน่งอย่างน้อยจ�านวนหนึ่งในสาม	 (1/3)	 โดยอัตรา	ถ้า

จ�านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้	ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม	(1/3)

	 กรรมการท่ีจะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด	

การออกจากต�าแหน่งของกรรมการตามวาระนัน้จะใช้วธิจีบัสลากว่าผูใ้ดจะออก	 ส่วนปีต่อๆ	 ไปให้กรรมการทีอ่ยูใ่นต�าแหน่ง 

นานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง	และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในต�าแหน่งนานเท่าๆ	กัน	เป็นจ�านวนมากกว่า

จ�านวนที่ต้องพ้นจากต�าแหน่งในคราวนั้น	 ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากต�าแหน่งโดยวิธีจับสลาก	 ทั้งนี้	 กรรมการผู้ออกตาม

วาระนั้นๆ	อาจถูกเลือกเข้ารับต�าแหน่งใหม่อีกก็ได้

32.	 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล	 เบี้ยประชุม	 บ�าเหน็จ	 โบนัส	 หรือผลประโยชน์ตอบแทน

ในลักษณะอื่นๆ	ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก�าหนด	ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ

จ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	ทั้งนี้	ไม่ว่าจะก�าหนดเป็นจ�านวนแน่นอน	หรือก�าหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่จะใช้ใน

การพิจารณาเป็นคราวๆ	ไป	หรือก�าหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้	และให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ย

เลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ	ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะ

ได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทอีกต่างหากด้วย

	 การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึง่	 และวรรคสองจะต้องไม่ขดัหรอืแย้งกบัการด�ารงคณุสมบติัของกรรมการทีเ่ป็นอสิระตาม 

ที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะก�าหนด

การจ่ายเงินปันผลและเงินส�ารอง

53.	 ห้ามมใิห้ประกาศจ่ายเงนิปันผล	นอกจากโดยมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้	หรอืมตขิองคณะกรรมการกรณทีีม่กีารจ่ายเงนิปันผล 

ระหว่างกาลเงินปันผลจะต้องจ่ายจากเงินก�าไรเท่านั้น
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	 การจ่ายเงนิปันผลจะต้องแจ้งเป็นหนงัสอืไปยงัผูถ้อืหุน้ภายใน	หนึง่	(1)	เดอืน	นบัแต่วนัทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการ 

มีมติเช่นว่านั้น	 แล้วแต่กรณี	 และโฆษณาค�าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่งเป็นระยะ

เวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม	(3)	วันด้วย

54.	 ให้บริษัทประกาศและจ่ายเงินปันผลหลังจากหักขาดทุนสะสมทั้งหมดออกแล้ว

	 หากบริษัทขาดทุน	ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจนกว่าจะได้แก้ไขให้หายขาดทุนเช่นนั้น

55. คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้อืหุน้เป็นครัง้คราวได้เมือ่ปรากฏแก่กรรมการว่า	 บรษิทัมกี�าไรพอสมควร 

ที่จะกระท�าเช่นนั้นได้	และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

56.	 เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจ�านวนหุ้น	หุ้นละเท่าๆ	กัน	เว้นแต่จะได้มีก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ

57.	 บริษัทต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า	(5)	ของก�าไรสุทธิประจ�าปี	หักด้วยยอด

เงินขาดทุนสะสมยกมา	(ถ้ามี)	จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	สิบ	(10)	ของทุนจดทะเบียน

นอกจากทุนส�ารองดังกล่าว	 คณะกรรมการอาจจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนส�ารองอื่น	 ตามที่เห็นว่า

จะเป็นประโยชน์ในการด�าเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้

เมือ่ได้รบัอนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้แล้ว	บรษิทัอาจโอนทนุส�ารองอืน่	ทนุส�ารองตามกฎหมาย	และทนุส�ารองส่วนล�า้มลูค่า 

หุ้นตามล�าดับ	เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้	

58.	 ในกรณีที่บริษัทยังจ�าหน่ายหุ้นไม่ครบตามจ�านวนที่จดทะเบียนไว้	 หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว	 บริษัทอาจจ่าย

เงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน	โดยออกหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

การสอบบัญชีและผู้สอบบัญชี

64.	 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท�างบดุล	 และบัญชีก�าไรขาดทุน	 ณ	 วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท	 เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ

หุ้นในการประชุมสามัญประจ�าปี	เพื่อพิจารณาและอนุมัติ	งบดุลและบัญชี

ก�าไรขาดทุนนี้คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

65.	 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจ�าปี

(1)	 ส�าเนางบดุลและบัญชีก�าไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี	

(2)	 รายงานประจ�าปีของคณะกรรมการ	และเอกสารแสดงประกอบรายงานดังกล่าว

66.	 คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ	 บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น	 ข้อมติ

ทั้งหมดของที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะถือว่าเป็นหลักฐานที่ถูกต้อง	 และหลักฐานนี้ให้เก็บรักษาไว้	 ณ	

ส�านกังานใหญ่ของบรษิทั	หรอืคณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลใดท�าหน้าทีเ่ก็บรกัษาไว้ในท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้ส�านกังานใหญ่	 

ในกรณีที่เก็บรักษาไว้ในท้องที่อื่นนอกเหนือจากที่ตั้งส�านักงานใหญ่	คณะกรรมการต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบก่อน

67.	 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญแต่งตั้ง	 ผู้สอบบัญชีประจ�าปีของบริษัทและก�าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท	 ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออก

ไปนั้นจะเลือกกลับเข้าต�าแหน่งอีกก็ได้

68.	 ผู้สอบบัญชีอาจเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทก็ได้	แต่ต้องไม่เป็นกรรมการ	พนักงาน	ลูกจ้าง	หรือผู้ด�ารงต�าแหน่งหน้าที่ใดๆ	ของบริษัท
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69.	 ผู้สอบบัญชีมีอ�านาจตรวจสอบบัญชี	เอกสาร	และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้	รายจ่าย	ตลอดจนทรัพย์สิน	และหนี้สิน

ของบริษัทได้ในระหว่างเวลาท�าการของบริษัท	 ในการนี้ให้มีอ�านาจสอบถามกรรมการ	 พนักงาน	 ลูกจ้าง	 ผู้ด�ารงต�าแหน่ง

หน้าทีใ่ดๆ	ของบรษิทั	และให้ตวัแทนของบรษิทั	รวมทัง้ให้ชีแ้จงข้อเทจ็จรงิหรอืส่งเอกสารหลกัฐานเกีย่วกบัการด�าเนนิกิจการ 

ของบริษัทได้

70.	 ผู้สอบบัญชีต้องท�ารายงานเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีตามกฎหมายว่าด้วยการสอบบัญชี

71.	 ผู้สอบบัญชีมีสิทธิท�าค�าชี้แจงเป็นหนังสือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 และมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของ

บริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีก�าไรขาดทุน	และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อ

ผู้ถือหุ้นและให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งน้ันแก่ผู้สอบ

บัญชีด้วย
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แผนที่โรงแรมมิราเคล แกรนด์ คอนเวชั่น
99 ถนนก�าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2575-5599



แบบขอรับหนังสือรายงานประจ�าปี 2561 ในรูปแบบหนังสือ
บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)  

เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท	ซีพีที	ไดร์	แอนด์	เพาเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน)		ได้จัดท�ารายงานประจ�าปี	2561	(รวมงบการเงินประจ�าปี	2561)	ใน 

รูปแบบซีดีรอม	(CD-ROM)	และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว	

อย่างไรก็ตาม	หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจ�าปี	2561	(รวมงบการเงินประจ�าปี	2561)	ที่จัดพิมพ์ใน

รูปแบบหนังสือ	 ซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียวกับซีดีรอม	 โปรดท�าเครื่องหมายในช่อง £ ที่ท่านประสงค์ขอรับเอกสารที่จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม	

และกรอกรายละเอียดข้างท้ายนี้	และน�ามายื่น	ณ	จุดลงทะเบียนในวันประชุมวันที่	29	เมษายน	2562	หรือส่งกลับมายังบริษัท	ตาม

ที่อยู่ที่แจ้งไว้	และหากไม่สามารถมารับได้ด้วยตนเอง	ทางบริษัทจะจัดส่งทางให้ท่านไปรษณีย์ต่อไป

มีความประสงค์ขอรับเอกสารดังต่อไปนี้	ในรูปแบบหนังสือ

£	รายงานประจ�าปี	2561

ข้าพเจ้า	ชื่อ.......................................................................................	นามสกุล......................................................................................

ที่อยู่	เลขที่..............................	หมู่ที่.................................................	ซอย.............................................................................................

หมู่บ้าน.............................................................................................	ถนน.............................................................................................

แขวง/ต�าบล......................................................................................	เขต/อ�าเภอ..................................................................................

จังหวัด..............................................................................................	รหัสไปรษณีย์...............................................................................

โทรศัพท์........................................................................................... โทรสาร .......................................................................................

E-mail	............................................................................................

หมายเหตุ	:	 เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว	โปรดส่งกลับไปยังบริษัท	ผ่านช่องทางดังนี้

- ทางโทรสาร	02-580-6332	หรือ	

- E-mail	address:	info@CPTthailand.com,	jiraporn.p@CPTthailand.com,	mas@CPTthailand.com	

- ทางไปรษณีย์	วงเล็บมุมซอง	(ขอรับหนังสือรายงานประจ�าปี	2561	ในรูปแบบหนังสือ)	ส่งมาที่	บมจ.	ซีพีที	ไดร์	

แอนด์	เพาเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	เลขที่	230/7	ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ	แขวงลาดยาว	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	

10900

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	:	 นางสาวจิราภรณ์		พินิจนรชัย	หรือ	นางสาวผกามาศ	ฉิมเล็ก

	 	 	 บริษัท	ซีพีที	ไดร์	แอนด์	เพาเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน)

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

บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน) 75

สิ่งที่ส่งมาด้วย 11










