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ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชัน่ 99 ถนนก าแพงเพชร 6 

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 



 

หน้า 1 จาก 92 

 
วันที่ 7 เมษายน 2564 
 

เรือ่ง   ขอเชิญประชมุสามัญผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2564  

เรียน   ท่านผู้ถือหุ้น บรษิัท ซีพทีี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

2.  QR Code ส าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2563 และ/หรือ งบการเงินประจ าปี 2563 ใน
รูปเล่มแบบดจิิทัล 

3.  ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนด
ออกจากต าแหน่งตามวาระ  

4.  แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) 

 5.  แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 

 6. รายชื่อ และรายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

7.   ค าชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องน ามา
แสดงในวันประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

8. ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

9. แผนที่สถานที่ประชุม 

10. แบบขอรับหนังสือรายงานประจ าปี 2563 และ/หรือ งบการเงินประจ าปี 2563 ในรูปแบบหนังสือ 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ซีพีท ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดม้ีมติให้จัด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ในวันอังคารที ่27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิรา
เคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น 99 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 (เริ่มลงทะเบียน
ตั้งแต่เวลา 9.00 น.) โดยมีระเบยีบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้ 

ระเบียบวาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 
2563 และได้จัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมถึงจัดส่งส าเนา
รายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วัน
ประชุมตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้
ถือหุ้นได้รับทราบ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
ได้บันทึกถูกต้องครบถ้วน และไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด 
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 พิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ดังกล่าว 
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การลงมต:ิ   วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 2   พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2563  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 39 ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี
พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการที่บริษัทได้ด าเนินการไปใน
ระยะรอบปีที่ผ่านมา ดังนั้น บริษัทจึงได้สรุปผลการด าเนินงาน และการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญ
ของบริษัท และบริษัทย่อยที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563 ที่ผ่านมาไว้ในรายงานประจ าปี 2563 จึง
ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2563 โดยมี
รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมในครั้งนี้  

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
เพื่อรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2563  

การลงมต:ิ   วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ 

ระเบียบวาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 64 ซึ่งก าหนดให้คณะกรรมการต้องจัด
ให้มีการท างบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบก าไรขาดทุนของบริษัท ณ วันส้ินสุดของ
รอบปีบัญชี เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดย
คณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุล และงบก าไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่
จะน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินรวมของบริษัท ส าหรับ
รอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดย
นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9445 จาก บริษัท เอเอ็นเอส 
ออดิท จ ากัด แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเพื่อเสนอต่อ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบ
ปีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ทั้งนี้ งบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏอยู่ใน
หัวข้อ “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” และ “งบแสดงฐานะการเงิน” หน้า 53-63 ของ
รายงานประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ โดยมีสาระส าคัญโดยสรุป ดังนี้  
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              (ล้านบาท) 

รายการ 
งบการเงินรวมประจ าป ี

2562 2563 

สินทรัพย์รวม 1,192.95 1,269.25 

หนี้สินรวม 222.07 267.09 
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 970.88 1,002.16 

รายได้รวม 584.40 949.50 
ค่าใชจ้่ายรวม 595.50 943.97 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับป ี (9.85) 5.52 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควร
เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับ
รอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วรายละเอียดที่เสนอข้างต้น 

การลงมต:ิ   วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลและจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 39 ข้อที่ 53 และข้อที่ 54 ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลประจ าปี  ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผล
ของบริษัทจะต้องเป็นการจ่ายจากเงนิก าไร และหากบริษัทยังมียอดขาดทนุสะสมอยู่ ห้ามมิให้
จ่ายเงินปันผล นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 57 ก าหนดให้บริษัทต้อง
จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

   อนึ่ง บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไร
สุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และส ารองตามกฎหมายของบริษัท อย่างไรก็ ตาม  
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่ กับแผนการลงทุน  
สภาพคล่อง ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต  

   จากผลการด าเนินงานส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีก าไรสุทธิตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัท จ านวน 5,574,577.20 บาท บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานปี  2563 ไว้เป็นทุน
ส ารองตามกฎหมาย จ านวน 278,728.86 บาท (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิส าหรับปี 
2563)  
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   ภายหลังการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายแล้ว บริษัทยังคงเหลือผลก าไรสะสมเป็นจ านวน
เงิน 25,721,433.78 บาท ดังนั้น บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจ าปี 
2564 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล จากก าไรสะสมดังกล่าว ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวม
เป็นเงินจ านวนทั้งส้ินไม่เกิน 18,000,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัทแล้ว  

   ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา มีดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 
2564 พิจารณาดังนี ้

1. อนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานปี 2563 ไว้เป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย จ านวน 278,728.86 บาท ทั้งนี้ ภายหลังการจัดสรรทุนส ารองดังกล่าว 
บริษัทจะมีทุนส ารองตามกฎหมายจ านวนทั้งสิ้น 25,721,433.78 บาท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 3.79 ของทุนจดทะเบียนบริษัท 

2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท คิดเป็น
จ านวนเงินทั้งส้ินไม่เกิน 18,000,000 บาท โดยสัดส่วนในการจ่ายปันผลของบริษัท
เป็นไปตามอัตราส่วนที่ก าหนดไว้ในนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทแล้ว 

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล 
(Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่  
25 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน
จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564  

การลงมต:ิ   วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 

 

รายละเอยีดการจา่ยเงินปันผล ปี 2562 
ปี 2563 

(ปีที่เสนอ) 
1. ก าไร (ขาดทุน) สุทธิตามงบการเงินเฉพาะ

กิจการ (บาท) 
(9,710,958.05) 5,574,577.20 

2. จ านวนหุ้น 
2.1 จ านวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
2.2 จ านวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจ าปี 

 
- 
- 

 
- 

900,000,000 
3. รวมเงินปันผลจา่ยต่อหุ้น (บาท : หุ้น) 

3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุน้) 
3.2 เงินปันผลประจ าป ี(บาท : หุ้น) 

 
- 
- 

 
- 

0.02 
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท) - 18,000,000 



 

หน้า 5 จาก 92 

ระเบียบวาระที่ 5   พิจารณาอนุมัตกิารแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจ าปี 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 22 ซึ่งก าหนดให้ ในการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวน
กรรมการในขณะนั้น ถ้าจ านวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกให้
กลับเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ ทั้งนี้ กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สอง
ภายหลังจดทะเบียนนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่ง
นานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

   ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวน 9 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจ าปี 2564 มีกรรมการซึ่งต้องออกจากต าแหน่งเนื่องจากครบวาระการด ารง
ต าแหน่งจ านวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

      รายชื่อกรรมการ        ต าแหน่ง 

1) รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา           ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ 

2) นายวรพจน์ ยศะทัตต์      กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

3) นายสมศักดิ์ หลิมประเสรฐิ           กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  

   ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหากรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ 
เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านซึ่งต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการท างานที่ดี มีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์
กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่าง
เพียงพอ มีความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการของบริษัท และมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและไม่มี ลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายที่ เกี่ยวข้องก าหนด นอกจากนี้ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความหลากหลายในโครงสร้าง
ของคณะกรรมการ (Board Diversity) ที่เป็นไปตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท ประกอบกับ
คุณสมบัติของกรรมการทั้ง 3 ท่านที่มีความสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของ 
กรรมการแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้พิจารณาเลือกตั้ง (1) รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา (2) นาย 
วรพจน์ ยศะทัตต์ และ (3) นายสมศักดิ์ หลิมประเสริฐ กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ
ให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือ กรรมการอิสระของบริษัทต่อไปอีกวาระ
หนึ่ง ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่ได้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่
อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท  

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ 
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นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่า รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา 
และนายวรพจน์ ยศะทัตต์ ซึ่งเป็นผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของ
บริษัทอีกวาระหนึ่ง เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่ง
ก าหนดไว้เทียบเท่ากับประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน โดยนิยามกรรมการอิสระมี
รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมในครั้งนีร้วมถึง รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา และนายวรพจน์ ยศะทัตต์ ยังสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และยังด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของ
บริษัทติดต่อกันไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก (นับรวมวาระที่เสนอเพื่อแต่งตั้ง
ในครั้งนี้)  

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อใน
ครั้งนี้ทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกล่ันกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบ
ธุรกิจของบริษัท มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่
สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท เป็นผู้มีประสบการณ์และประวัติการ
ท างานที่ดี มีภาวะผู้น า วิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการของบริษัท และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

   นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา และ 
นายวรพจน์ ยศะทัตต์ เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการอิสระ ตามนิยาม
กรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่าง
เป็นอิสระซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และยังด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท
ติดต่อกันไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก (นับรวมวาระที่เสนอเพื่อแต่งตั้งในครั้ง
นี้) จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจาก
ต าแหน่งตามรายชื่อข้างต้นทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ และกรรมการ
อิสระของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

การลงมต:ิ   วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 6   พิจารณาอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 ซึ่งก าหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนใน
รูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น  ๆ 
ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก าหนด และลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง
ในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้ ไม่ว่าจะก าหนดเป็น
จ านวนแน่นอนหรือก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราว ๆ ไป หรือ
ก าหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติการเปล่ียนแปลงก็ได้   
 นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเล้ียงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของ
บริษัท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นจะไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของกรรมการบริษัทที่
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ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์อื่นใด ในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท 

   ทั้งนี้  ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจ าปี 2564 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ด าเนินการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการของ
บริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาด
ใกล้เคียงกัน โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่  และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมาย ซึ่งค่าตอบแทนที่จะน าเสนอเพื่อขออนุมัตินี้ เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการ
สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจที่
บริษัทก าหนดต่อไป นอกจากนี้ การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวมีกระบวนการที่
โปร่งใส และสามารถสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นได ้

   ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
น าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2564 ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

1. ค่าตอบแทนรายปี 

ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ อัตราค่าตอบแทน 

1 ค่าเบีย้ประชุมกรรมการบริษัท     

ค่าเบี้ยประชมุประธานกรรมการ  ครั้งละ    20,000.00  บาท 

ค่าเบี้ยประชมุรองประธานกรรมการและกรรมการ ครั้งละ    15,000.00  บาท  
2 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ     

ค่าเบี้ยประชมุประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ    20,000.00  บาท 
ค่าเบี้ยประชมุรองประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
ตรวจสอบ 

ครั้งละ    15,000.00  บาท  

3 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยง     

ค่าเบี้ยประชมุประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
 

      - ไมม่-ี 
 

ค่าเบี้ยประชมุรองประธานกรรมการบริหารความเส่ียงและ
กรรมการบริหารความเส่ียง  

      - ไมม่-ี 
 

4 ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน     

ค่าเบี้ยประชมุประธานกรรมการสรรหาและพิจารณค่าตอบแทน 
 

      - ไมม่-ี 
 

ค่าเบี้ยประชมุรองประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

      - ไมม่-ี 
 

5 ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร     

ค่าเบี้ยประชมุประธานกรรมการบริหาร 
 

      - ไมม่-ี 
 

ค่าเบี้ยประชมุรองประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหาร 
 

      - ไมม่-ี 
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   ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว เป็นค่าตอบแทนอัตราเดิมซึ่งได้รับอนุมัติจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 

2. โบนัส และค่าตอบแทนพิเศษ 

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากผลก าไร
สุทธิจากการด าเนินงานของบริษัท ความสามารถในการจ่าย รวมถึงแนวปฏิบัติของธุรกิจ
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน  

ทั้งนี้ ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการจ่ายโบนัส และค่าตอบแทนพิเศษให้แก่
กรรมการบริษัท  

3. ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น  

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากแนวปฏิบัติ
ของธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน  

ทั้งนี้ ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน และ
ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดให้แก่กรรมการบริษัท 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ ประจ าปี 2564 ตามเหตุผลและรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ 

การลงมต:ิ   วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน  
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ระเบียบวาระที่ 7   พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และการก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
ประจ าปี 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 67 ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556 
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผล
การด าเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ก าหนดให้ บริษัท 
จดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่
สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่
ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทได้ ก็ต่อเมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน 

   คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2564 โดยพิจารณา
จากความเป็นอิสระ คุณสมบัติ ทักษะความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ และพิจารณา
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีให้เหมาะสมกับหน้าที่ ภาระ ความรับผิดชอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้ 
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
และบริษัทย่อย ประจ าปี 2564 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี ้ 

รายชือ่ผู้สอบบัญช ี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
ทะเบียนเลขที ่

จ านวนปทีี่สอบ
บัญชีให้กับบริษัท 

1) นายวิชยั รุจติานนท์   4054 - 
2) นายอธิพงศ ์อธิพงศ์สกุล   3500 - 
3) นายเสถียร วงศ์สนันท์   3495 - 
4) นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล   5946 - 
5) นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน   9445 5 
6) นางสาวกนิษฐา  ศิริพัฒนสมชาย 10837 - 

โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อข้างต้นมีอ านาจในการตรวจสอบและ 
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ประจ าปี 2564 และในกรณีที่ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท 
จ ากัด เป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด 
เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้  

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด  

ในส่วนของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
ถึงปริมาณงานการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว เห็นควร
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เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบและน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับบริษัทเป็นจ านวนเงินไม่
เกิน 1,700,000 บาทต่อปี และค่าสอบบัญชีส าหรับบริษัทย่อย 2 บริษัท เป็นจ านวนเงินไม่
เกิน 50,000 บาทต่อป ีโดยข้อมูลประกอบการพิจารณาที่ส าคัญมีดังนี้ 

                     (ต่อปี) 
ค่าสอบบัญช ี ปี 2564 (ปีที่เสนอ) ปี 2563 ป ี2562 

ค่าสอบบัญชีบรษิัท 1,700,000 1,700,000 1,700,000 
ค่าสอบบัญชีบรษิัทย่อย 50,000  

(2 บริษัท) 
50,000  

(2 บริษัท) 
50,000 

(2 บริษัท) 

   ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) ในงานสอบบัญชีที่เกิดขึ้น
จริง โดยในปี 2563 ที่ผ่านไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)  

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึง
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมัติให้บริษัท เอเอ็น
เอส ออดิท จ ากัด เป็นส านักงานสอบบัญชีของบริษัท และแต่งตั้งให้ (1) นายวิชัย รุจิตานนท์ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054 หรือ (2) นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3500 หรือ (3) นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 หรือ (4) 
นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946 หรือ (5) นายยุทธพงษ์ เชื้อเมือง
พาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9445 หรือ (6) นางสาวกนิษฐา ศิริพัฒนสมชาย ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10837 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2564 โดยก าหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจ านวน 1,700,000 บาทต่อปี และค่าสอบบัญชีส าหรับบริษัทย่อย 2 
บริษัท เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 50,000 บาทต่อป ีและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างการ
ให้บริการ (Out of Pocket Expense) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ 

   อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมดของบริษัท (จ านวน  
2 บริษัท) สังกัดส านักงานสอบบัญชีเดียวกัน ได้แก่ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด 

   ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทสามารถจัดท างบการเงินได้ทันตามก าหนด
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดไว้ 

การลงมต:ิ   วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 8   พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามแบบ  
มอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:  ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2564 เพื่อขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามแบบ 
มอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 270,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
0.50 บาท จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่
บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ไม่เกิน 90,000,000 หุ้น และเสนอขายหุ้นให้แก่ 
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Right Offering) จ านวนไม่เกิน 180,000,000 หุ้น โดยมีวัตถุประสงค์
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เพื่อน าเงินที่ได้ไปรองรับการขยายธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการขยายงาน เพิ่มก าลังการผลิตของ
ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือการได้มาซึ่งธุรกิจใหม่ / ผลิตภัณฑ์ใหม่ และเพื่อรักษาสภาพ
คล่องของทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 นั้น  

   อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-
19) ท าให้แผนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทนั้นล่าช้าไป อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคง
มีแผนการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้
ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอ านาจ
ทั่วไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่ได้จัดส่งให้กับ
ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ส าหรับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไปนั้น ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ทุกประการ 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามแบบ 
มอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ 

การลงมติ:    วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการ
นับคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 9   พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ และการเปลี่ยนแปลงก าหนด
ระยะเวลาการใช้ เงินเพิ่มทุนที่ ได้ รับจากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้น  
ต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก (IPO) อย่างไม่เป็นนัยส าคัญ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามที่บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก  (“IPO”) 
จ านวน 270,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.30 บาท โดยบริษัทได้รับเงินในการเสนอขายหุ้น 
IPO เป็นเงินจ านวนทั้งส้ิน 621,000,000 บาท ทั้งนี้ หลังจากหักค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการ
จัดจ าหน่ายและรับประกันการจัดจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว คงเหลือเป็น
เงินสุทธิจ านวน 604,628,844 บาท โดยบริษัทได้ก าหนดวัตถุประสงค์และระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้น IPO คงเหลือ (หลังหัก
ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์) จ านวน 180.63 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ล าดับ วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงิน จ านวน
เงิน

ประมาณ 
(ล้านบาท) 

จ านวนเงินที่
ใช้ไประหว่าง
วันที่ 18 
ธันวาคม 
2560 ถึง 

31 ธันวาคม 
2563  

(ล้านบาท) 

เงิน
คงเหลือ  
ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 

2563  
(ล้านบาท)* 

ระยะเวลา 
ที่ใช้เงนิ 

โดยประมาณ 

1. เพื่อลงทุนซ้ือที่ดินเพื่อสร้างโรงงานใหม่และ
ซื้อเครื่องจักรในการผลิตตู้ไฟชนิดไม่มี
โครงสร้างแบบ Metal Clad Switchgear 
ซึ่ งผ่ านการทดสอบ (Type Test)
มาตรฐานสากลและ มอก. ของประเทศไทย 
โดยมีรายละเอียดดังนี ้: 

    

1.1 ซื้อที่ดิน 1,198 ตารางวาที่อยู่ตรง
ข้ามโรงงานเดิม  

70.00 70.00 - ปี 2560 

 

 

 

ไตรมาส 1 ปี 
2561 

ไตรมาส 3 ปี 
2561 

1.2 ก่อสร้างโรงงานใหม่ซึ่งมีพื้นที่ในการ
ท างานประมาณ 4,800 ตารางเมตร  

80.00 80.00 - ไตรมาส 1  
ปี 2561 

1.3 ซื้อเครื่องจักรต่างๆ ในการท าตู้ 
MCSG และประกอบ Ring Main 
Unit  

50.00 50.00 - ไตรมาส 3  
ปี 2561 

2. เพื่อใช้ในการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ 
ได้แก่  การจัดตั้ งส านักงานสาขา หรือ 
Representative office การเช่าส านักงาน 
และค่าบุคลากร ซึ่งเบื้องต้นจะศึกษาการ
ขยายไปในตลาดต่ างประเทศ ได้แก่ 
เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เป็นต้น 
( “ล ง ทุ น เ พื่ อ ข ย า ย ต ล า ด ไ ป ยั ง
ต่างประเทศ”) 

70.00 3.61 66.39 ปี 2561 

3. เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 

 

 

 

 

334.63 220.39 114.24 ปี 2561 

รวม 604.63 424.00 180.63  

หมายเหตุ: *รายละเอียดเงินคงเหลือ ปรากฏตามรายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน
ซึ่งได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 
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อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทไม่สามารถใช้เงินเพิ่มทุนที่

ได้รับจากการเสนอขายหุ้น IPO บางส่วนได้ทันตามก าหนดระยะเวลาการใช้เงินที่ได้ 

ประมาณการไว้ และไม่สามารถใช้เงินตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุในแบบแสดงรายการ

ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนได้ ด้วยเหตุปัจจัยหลายด้าน ซึ่งรวมถึง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งยังไม่สามารถ

ประเมินได้ว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนที่สถานการณ์ดังกล่าวจะคล่ีคลายลง โดยสถานการณ์

ดังกล่าวเป็นสาเหตุหลักที่ท าให้บริษัทไม่สามารถน าเงิน IPO ไปลงทุนเพื่อขยายตลาดไปยัง

ต่างประเทศได้ ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้ขยายระยะเวลาการใช้เงินที่ได้จาก

การเสนอขายหุ้น IPO ของบริษัท และเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินของบริษัท โดยการ

น าเงิน IPO ในส่วนของเงินลงทุนเพื่อขยายตลาดไปยังต่างประเทศ (ตามข้อ 2.) จ านวน 66.39 

ล้านบาท ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัท (ตามข้อ 3.) ได้ (ขึ้นอยู่กับความพร้อม

ของบริษัท สภาพเศรษฐกิจ และสถานการณ์แวดล้อม ณ ขณะนั้น) เพื่อเพิ่มโอกาสให้บริษัท

สามารถน าเงิน IPO ในส่วนดังกล่าวไปใช้ในการท าธุรกิจ ขยาย และต่อยอดธุรกิจของบริษัท  

อีกทั้ง เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนเพียงพอในการหมุนเวียน และขยายธุรกิจใหม่ ๆ ของบริษัทใน

อนาคต อันเป็นการส่งเสริมสภาพคล่องทางการเงิน และช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในโครงสร้าง

ทางการเงินและสัดส่วนของหนี้สินต่อทุนของบริษัทในระยะยาว และยังเป็นการเพิ่มความ

ยืดหยุ่นทางการเงินในการด าเนินโครงการในอนาคตอีกดว้ย 

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาตามข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาแนวทางในการบริหาร

จัดการเงิน IPO เพื่อให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น และเป็นการใช้เงิน IPO 

ให้เกิดประสิทธิภาพอันสูงขึ้น รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับแผนธรุกิจของบริษัทในปัจจุบัน และ

รองรับแผนการด าเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดยบริษัทมีความประสงค์ที่จะเปล่ียนแปลง

ระยะเวลาการใช้เงินโดยประมาณ วัตถุประสงค์ และแผนการใช้เงิน IPO จากเดิมที่ก าหนดไว้ 

เป็นดังนี ้

ล าดับ วัตถุประสงค์และ 
แผนการใช้เงิน 

จ านวนเงิน
ประมาณ 
(ล้านบาท) 

เงินคงเหลือ  
ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 

2563  
(ล้านบาท)* 

ระยะเวลาที่ใช้เงิน 

โดยประมาณ (เดิม) 

ระยะเวลาที่ใช้

เงิน

โดยประมาณ 

(ใหม่) 

 
1. ลงทุ นซื้ อที่ ดิ น เพื่ อ ส ร้ า ง

โรงงานใหม่ ก่อสร้างโรงงาน
และซื้อเคร่ืองจักร 
 
 
 
  
โดยมีรายละเอียดดังนี้  

    

1.1 ซื้อที่ดิน  70.00 - ปี 2560 - 

1.2 ก่อสร้างโรงงานใหม ่  80.00 - ไตรมาส 1 ปี2561 - 

1.3 ซื้อเคร่ืองจักร  50.00 - ไตรมาส 3 ปี 2561 - 
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ล าดับ วัตถุประสงค์และ 
แผนการใช้เงิน 

จ านวนเงิน
ประมาณ 
(ล้านบาท) 

เงินคงเหลือ  
ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 

2563  
(ล้านบาท)* 

ระยะเวลาที่ใช้เงิน 

โดยประมาณ (เดิม) 

ระยะเวลาที่ใช้

เงิน

โดยประมาณ 

(ใหม่) 

 
2. ลงทุนเพื่อขยายตลาดไปยัง

ต่างประเทศ หรือ เพื่อเป็น
เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 

 70.00  66.39 ปี 2561 ปี 2566 

3. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนใน
กิจการ 

334.63 114.24 ปี 2561 ปี 2565 

รวม 604.63 180.63  

หมายเหตุ: *รายละเอียดเงินคงเหลือ ปรากฏตามรายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่
ประชาชนซึ่งได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 มกราคม 
2564 

ทั้งนี้ การน าเงิน IPO จ านวนที่เหลือดังกล่าวไปใช้ในการลงทุนท าธุรกิจ เพื่อขยายและต่อยอด

ธุรกิจของบริษัทจะส่งผลดีกับบริษัทและผู้ถือหุ้นในสถานการณ์ขณะนี้มากกว่าการลงทุนเพื่อ

ขยายตลาดไปยังต่างประเทศ เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนั้น บริษัทจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเสนอให้ที่

ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินเพิ่มทุน  

เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาถึงแนวทางการเปล่ียนแปลงระยะเวลาการใช้เงิน วัตถุประสงค์
และแผนการใช้เงิน IPO แล้ว เห็นว่าการเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินข้างต้น เป็น
วิธีการที่ดีที่สุดเพื่อไม่ให้เงินเพิ่มทุนต้องสูญเสียโอกาสในการเพิ่มมูลค่า และจะส่งผลดีกับ
บริษัทและผู้ถือหุ้นมากที่สุด นอกจากนี้ การเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO 
ดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ หรือแผนการใช้เงิน IPO ส าหรับการลงทุน
เพื่อขยายกิจการไปยังต่างประเทศแต่อย่างใด เนื่องจากบริษัทยังสามารถพิจารณาลงทุนเพื่อ
ขยายตลาดไปยังต่างประเทศได้ หากสภาวะเศรษฐกิจเอื้ออ านวยและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
ดังนั้น การเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินดังกล่าวจึงเป็นการเพิ่มโอกาสในการใช้เงิน
เพิ่มทุนที่ได้รับมาเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มสภาพ
คล่องของบริษัท เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์และสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมทั้งเพื่อให้
เป็นไปตามแผนการด าเนินธุรกิจของบริษัททั้งในระยะส้ันและระยะยาวต่อไป  

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นว่า การเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามที่กล่าวมา

ข้างต้น เข้าข่ายเป็นกรณีที่เป็นการเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินอย่างไม่เป็นนัยส าคัญ

ในลักษณะการเกล่ียวงเงินระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการ

ข้อมูลตาม ข้อ 2 (1) ของประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
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หลักทรัพย์ที่ สจ. 63/2561 โดยบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

และมีหน้าที่ที่จะต้องรายงานการเปล่ียนแปลงดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบในครั้งนี ้

   คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 รับทราบ
การเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์ และการเปล่ียนแปลงก าหนดระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนที่
ได้รับจากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก ( IPO) ซึ่งเป็นการ
เปล่ียนแปลงอย่างไม่เป็นนัยส าคัญ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ 

การลงมติ:   วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ 

ระเบียบวาระที่ 10   พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ข้อมูลส าหรับผู้ถือหุ้น 

ทั้งนี้ บริษัทได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจ าปี 2564 
(Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2564  

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตัง้บุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชมุและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้  
โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียน 
(Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น และโปรดใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. โดยรายละเอียดของหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5  

ทั้งนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เป็นการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งบริษัทได้ตระหนักและห่วงใยอย่างยิ่งต่อสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุม และเพื่อป้องกัน
และลดความเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทจึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้น หรือ 
ผู้ถือหุ้นที่มีผู้ใกล้ชิดเดินทางกลับจากต่างประเทศในระยะเวลา 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นที่มีอาการที่อาจ
สงสัยได้ว่าจะติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรุณาพิจารณามอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นตามความประสงค์หรือ
กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนเพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกท่าน ในการนี้  
บริษัทจะปฎิบัติตามมาตรการและค าแนะน าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด จึงส่งผลให้จ านวนที่นั่งในหอ้งประชมุมีจ านวนจ ากัด สามารถรองรับผู้ถือหุ้นได้
จ านวนสูงสุด 80 ที่นั่งเท่านั้น และบริษัทจะจัดให้มีจุดคัดกรองบริเวณหน้าห้องประชุมเพื่อเฝ้าระวัง คัดกรอง และป้องกัน
การแพร่ระบาดที่อาจเกิดขึ้น เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน นอกจากนี้ บริษัทจะบริหาร
จัดการด าเนินการประชุมให้กระชับส้ันโดยใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง เพื่อลดช่วงเวลาที่ผู้เข้าร่วมประชุมจ านวนมาก
จะต้องอยู่รวมกันในที่เดียวกัน 

ในการนี้ หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน
ตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียด
ตามที่ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยบริษัทขอความร่วมมือจากท่าน
โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานประกอบการมอบฉันทะ (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) มายังบริษัท 
ภายในวันที่ 21 เมษายน 2564 (7 วันก่อนการประชุม) เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้า โดยส่งมาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท เลขที่ 
230/7 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
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บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ตามวัน เวลา และสถานที่
ดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและยืน่เอกสารหรือหลักฐานเพื่อการ
ตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุม ได้ต้ังแต่เวลา 9.00 น.  

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาค าชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้อง
น ามาแสดงในวันประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 7  
โดยบริษัทจะด าเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 

จึงขอเรียนผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่ได้
ระบุไว้ข้างต้น ทั้งนี้ แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 

                  ขอแสดงความนับถอื 
              

 
 

   (รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา)  
                           ประธานกรรมการบรษิัท 
หมายเหตุ  

1. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท www.CPTthailand.com และ
สามารถส่งค าถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัทล่วงหน้า ผ่านทาง E-mail address: 
info@CPTthailand.com หรือส่งโทรสาร (Fax) ไปยังหมายเลข 02-580-6332 โดยระบุข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อให้
ชัดเจน เพื่อบริษัทจะสามารถติดต่อกลับไดโ้ดยสะดวก 

2.  หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจ าปี 2563 และ/หรือ งบการเงินของบริษัท ประจ าปี 2563
กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบขอรับหนังสือรายงานประจ าปี 2563 และ/หรือ งบการเงินประจ าปี 2563 ใน
รูปแบบหนังสือ” และด าเนินการตามวิธีการตามที่ก าหนดไว้ใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 10  

สอบถามรายละเอียดเพิม่เติมได้ที่: นางสาวณัฐชานันท์ เธยีรชัยตระกูล หรือ นางสาวผกามาศ ฉิมเล็ก  
บริษัท ซีพีท ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
โทรศัพท์  02-954-2590-2 โทรสาร 02-580-6332 
  

mailto:info@CPTthailand.com
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

รายงานการประชมุสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 
บริษัท ซพีีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 

วัน เวลา และสถานทีป่ระชมุ  

ประชุมเมื่อวันพธุที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 โรงงาน CPT (Factory 1) 

เลขที่ 26/16 หมู่ที่ 11 ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 

กรรมการของบริษทัที่เข้าร่วมประชมุ 

1. รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา  ประธานกรรมการบรษิัท/ กรรมการอิสระ  
       (เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วาระที ่8 เป็นต้นไป) 

2. คุณสุวิทย์   สิงหจันทร์    ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

3. คุณวัลชลีย์  กาญจนจงกล  รองประธานกรรมการบรษิัท / กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

4. คุณวรพจน์   ยศะทัตต์    กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

5. คุณสมศักดิ์  หลิมประเสริฐ   กรรมการ/ ประธานกรรมการบรหิาร  

6. คุณชัยยศ        ปิยะวรรณรัตน ์         กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

7. คุณนพดล  วิเชียรเกื้อ   กรรมการ/ กรรมการผูจ้ัดการ 

8. คุณหฤทยั หลิมประเสริฐ   กรรมการ/ รองกรรมการผูจ้ัดการ (ฝ่ายบริหาร) 

9. คุณมนต์ชยั  ธัญธเนส   กรรมการ/ รองกรรมการผูจ้ัดการ (ฝ่ายขายและวิศวกรรม) 

ผู้บริหารของบริษัทที่เขา้ร่วมประชมุ 

 1. คุณณัฐชานันท์  เธียรชยัตระกูล  ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน 

 2. คุณผกามาศ ฉิมเล็ก   เลขานุการบริษัท 

ผู้สอบบญัชขีองบริษัทที่เขา้ร่วมประชุม 

1. คุณยุทธพงษ์  เชื้อเมืองพาน 

2. คุณโสรยา  วงค์จันทร์ติ๊บ 

ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท กุด่ัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากัด 

1. คุณกุด่ัน  สุขุมานนท ์  

2. คุณธิตะวัน   ธนสมบัติไพศาล  
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เร่ิมประชมุเวลา 10.00 น. 

คุณสิตา โพธิพิพิธ ท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการประชุม (“ผู้ด าเนินการประชุม”) กล่าวแนะน ากรรมการ ผู้บริหาร
และผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และชี้แจงรายละเอียดวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และแนวทาง
ปฏิบัติอื่นๆ ส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ดังต่อไปนี้ 

1. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ
จ านวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง  

2. ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้รับมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบ
ฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงในวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนของผู้ถือหุ้น 

หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ 
หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้
ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร 

3. เพื่อความสะดวกรวดเร็วของการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บบัตร
ลงคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนบัตรลงคะแนนเห็นด้วยทั้งหมด เจ้าหน้าที่
ของบริษัทจะเก็บภายหลังจากจบการประชุม ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่
จะออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง บริษัทขอให้ท่านชูบัตรลงคะแนนและส่งบัตร
ลงคะแนนของตนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อน าไปนับคะแนนที่จุดนับคะแนน ทั้งนี้ ในวาระที่ 5 ซึ่ง
จะพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ บริษัทจะ
ขอให้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามจ านวนกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งใหม่เป็น
รายบุคคล 

4. บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนนเป็นโมฆะ   

(1)  บัตรลงคะแนนที่มีการท าเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง  

(2)  บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน  

(3)  บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อก ากับ  

(4)  บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่  

5. ในการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง บริษัทได้น าระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาช่วยอ านวยความ
สะดวกแก่การประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในขั้นตอนดังกล่าวให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเมื่อ
บริษัทรวมคะแนนโดยครบถ้วนแล้ว บริษัทจะมีการแสดงจ านวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในทุก
วาระที่มีการลงมติที่หน้าจอของห้องประชุม รวมทั้งแจ้งสรุปมติการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ ต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้น 

 อย่างไรก็ตาม หากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ  ประธานฯ อาจขอให้ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด าเนินการพิจารณาวาระถัดไปก่อน เพื่อให้การประชุมด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง 
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และเมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบรายละเอียด
ผลการนับคะแนนทันที  

6. ส าหรับการสอบถาม และ/หรือ การแสดงความคิดเห็นน้ัน ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นและขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม โดยหากมีประเด็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ นอกเหนือจาก
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม ขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดสอบถาม
หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าวภายหลังการด าเนินการประชุมจนครบถ้วนตามวาระแล้ว 
และในการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เขียนชื่อ นามสกุล ของ
ตนเอง พร้อมทั้งระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ในกระดาษค าถามที่บริษัท
ได้จัดเตรียมไว้ ส าหรับให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น โดยขอให้ผู้ที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นโปรดยกมือขึ้น เพื่อให้ประธาน
ฯ แจ้งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปรับกระดาษค าถามหรือแสดงความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ
ฉันทะต่อไป 

ในการนี ้รศ. ประภาษ ไพรสุวรรณา ประธานกรรมการ ติดภารกิจจึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่  
ณ ขณะเปิดวาระการประชุมได้ คุณวัลชลีย์ กาญจนจงกล รองประธานกรรมการบริษัท จึงท าหน้าที่
เป็นประธานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 (“ประธานฯ”) แทน ประธานฯ ได้กล่าว
ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 และเปิดการประชุม โดยมอบหมาย ให้คุณชัยยศ 
ปิยะวรรณรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ด าเนินการในการประชุมต่อไป  

คุณชัยยศ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 และแจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบถึงจุดประสงค์ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ณ โรงงาน CPT (Factory 1) แห่งนี้ 
เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์ใหผู้้ถือหุ้นได้มองเหน็ถึงศักยภาพในการด าเนินการของบริษัท เพื่อให้ผู้
ถือหุ้นมีความมั่นใจในการด าเนินการของบริษัทเพิ่มมากขึ้น ในการนี้ ขอมอบหมายให้ผู้ด าเนินการ
ประชุมด าเนินการประชุมตามวาระต่อไป 

 ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งส้ิน 83 ราย นับ
จ านวนหุ้นได้ทั้งหมด 674,694,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.9660 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมด 900,000,000 หุ้น โดยแบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 25 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 
478,762,200 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ 58 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 195,932,100 หุ้น ครบองค์ประชุม
ตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้  
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วาระที่ 1   พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

 ผู้ด าเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึ่งจัด
ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 โดยรายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องครบถ้วน และ
บริษัทได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวง
พาณิชย์ตามที่กฎหมายก าหนดเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่ง
ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ดังกล่าว 

 ทั้งนี้ ผู้ด าเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามหรือ
ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ 
ผู้ด าเนินการประชุมจึงขอให้ทีป่ระชมุผู้ถอืหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2562  

 การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 
2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

  ผู้ถือหุ้น   จ านวน (เสียง)   คิดเป็นร้อยละ 
  เห็นด้วย   674,694,300      100.000 
  ไม่เห็นด้วย   0    0 
  งดออกเสียง   0    -* 
  บัตรเสีย    0    -* 
              
  รวม   674,694,300      100.000 
              
  *ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน 

หมายเหตุ:  ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชมุเพิ่มเติม 

วาระที่ 2   พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 

คุณชัยยศ ขอมอบหมายให้ คุณณัฐชานันท์ เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดในวาระนี้  

คุณณัฐชานันท์ รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 ให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมี
รายได้หลักมาจากการขาย โดยในปี 2562 ที่ผ่านมาบริษัทมีรายได้จากการขายตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า
คิดเป็นร้อยละ 26 ของรายได้จากการขายและบริการทั้งหมด และรายได้จากการขายสินค้าส าเร็จรูป
ประเภทหน่วย คิดเป็นร้อยละ 23 ของรายได้จากการขายและบริการทั้งหมด ทั้งนี้ ในส่วนของรายได้
จากการให้บริการรับเหมาและติดตั้ง คิดเป็นร้อยละ 42 ของรายได้จากการขายและบริการทั้งหมด 

อย่างไรก็ตาม รายได้บริษัทรวมของบริษัท ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 จ านวน 380 ล้านบาท เนื่องจาก
การชะลอการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมกลุ่มอาหารและเคร่ืองดื่ม อุตสาหกรรม
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กลุ่มน้ าตาล อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการส่งออก รวมถึงความล่าช้าของโครงการในการลงทุนของภาครัฐ
และภาคเอกชน ซึ่งส่งผลโดยตรงกับการรับรู้รายได้ของบริษัท 

ส าหรับอัตราก าไรขั้นต้นของบริษัท ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง คือ ปี 2558 – 2560 บริษัทมีอัตราก าไรขั้นต้น
เฉล่ียร้อยละ 25 ในขณะที่ในปี 2561 และปี 2562 อัตราก าไรขั้นต้นของบริษัทลดลงร้อยละ 19 โดยมี
สาเหตุจากยอดขายที่ลดลง ส่งผลให้อัตราส่วนของต้นทุนคงที่ต่อรายได้สูงขึ้น ในส่วนของอัตราก าไร
สุทธิของบริษัท มีอัตราลดลงสอดคล้องกับอัตราก าไรขั้นต้น โดยในปี 2561 และ 2562 บริษัทมีอัตรา
ก าไรสุทธิลดลง เนื่องจากรายได้ของบริษัทที่ลดลง รวมทั้งบริษัทมีการตั้งส ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ       

นอกจากนี้ คุณชัยยศ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ในปี 2562 ที่ผ่านมา ถือเป็นปีที่ท้าทายส าหรับ
บริษัท โดยเป็นปีแรกทีบ่ริษัทมีผลประกอบการเป็นลบ เนื่องจากรายได้ที่ค่อนข้างต่ า อย่างไรก็ตาม ผล
ประกอบการดังกล่าวสอดคล้องกับการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (gross domestic 
product: GDP) ที่มีอัตราการเติบโตต่ าลง รวมทั้งลูกค้าของบริษัทในหลายโครงการมีการชะลอการ
ด าเนินการ ท าให้บริษัทไม่สามารถรับรู้รายได้ไดเ้ท่าที่ควรจะเป็น อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดว่าในปีนี้จะ
มีผลประกอบการที่ดีขึ้น โดยพิจารณาจากยอดขายที่รอส่งมอบ (Backlog) ของบริษัท จ านวน 600 
ล้านบาท ซึ่งเป็นยอดค้างจากปี 2562 โดยภายหลังจากที่คุณชัยยศได้เข้ามาบริหารงานให้กับบริษัท 
ตั้งแต่ไตรมาส 4/2562 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการวางกลยุทธ์และกรอบนโยบาย เพื่อสร้างการเติบโตและ
ขับเคล่ือนองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ โรงงาน CPT (Factory 2) ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน (BOI) นอกจากนี้ บริษัทเริ่มผลิตตู้ไฟฟ้าแรงดันต่ าและปานกลางตามที่บริษัทได้รับอนุญาตให้
ผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ SIEMENS ภายหลังจากที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานขั้นสุดท้าย
จาก บริษัท ซีเมนส์ จ ากัด แล้ว 

นอกจากนี้ บริษัทได้ขยายฐานลูกค้าจากฐานลูกค้าเดิม โดยปัจจุบันบริษัทมีฐานลูกค้าในกลุ่ม
อุตสาหกรรมภาคการผลิต (Process Industry) เพิ่มขึ้นและมีโอกาสได้รับงานใหม่ เช่น งานไฟฟ้า
ส าหรับโรงไฟฟ้า จ านวน  2 – 3 งาน และงานไฟฟ้าส าหรับโรงพยาบาล  

ทั้งนี้ ผู้ด าเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามหรือ
ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นอย่างใดหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ 
ผู้ด าเนินการประชุม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 
2562  

หมายเหตุ: วาระนี้เป็นการแจ้งเพือ่ทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง  
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วาระที่  3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปีบญัชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

คุณชัยยศ ขอมอบหมายให้ คุณณัฐชานันท์ เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดในวาระนี้  

คุณณัฐชานันท์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดท างบทางการเงินส าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2562 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิส จ ากัด 
ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้ งบการเงินของบริษัทมีสาระส าคัญโดยสรุป ดังนี้  

งบก าไรขาดทุน  

ในปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขาย 284.19 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการและติดตั้ง 244.66 ล้าน
บาท รายได้จากการให้บริการ 42.66 ล้านบาท คิดเป็นรายได้รวมทั้งส้ิน 584.40 ล้านบาท โดยมีต้นทุนขาย
อยู่ที่ 237.61 ล้านบาท ต้นทุนการให้บริการและติดตั้ง 185.21 ล้านบาท ต้นทุนการให้บริการ 35.05 ล้าน
บาท ก าไรขั้นต้น 113.64 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 136.20 ล้านบาท ขาดทุนก่อนต้นทุนทางการ
เงินและภาษีเงินได้ 11.11 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิ 9.85 ล้านบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน 

สินทรัพย์รวมของบริษัท ในปี 2562 อยู่ที่ 1,192.95 ล้านบาท หนี้สินรวม 222.07 ล้านบาท และส่วนของผู้
ถือหุ้นรวม 970.88 ล้านบาท ด้านอัตราก าไรขั้นต้น ในปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 19.88 อัตราก าไรสุทธิร้อยละ -
1.69  
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมร้อยละ -0.78 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นร้อยละ -1.00 
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.23 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่อง 4.13 เท่า 

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน
ส าหรับปีบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ 

ทั้งนี้ ผู้ด าเนินการประชมุ ได้สอบถามว่า มที่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามหรือ
ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นอย่างใดหรือไม่ เมื่อไมม่ีผู้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ 
ผู้ด าเนินการประชุม จึงขอใหผู้้ถอืหุ้นและผู้รับมอบฉันทะพิจารณารับรองงบการเงินของบริษทัส าหรับปี
บัญชีส้ินสุดณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

มติที่ประชุม :  อนุมัติงบการเงินของบริษัทส าหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปน้ี  
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  ผู้ถือหุ้น   จ านวน (เสียง)   คิดเป็นร้อยละ 
  เห็นด้วย   674,694,300      100.000 
  ไม่เห็นด้วย   0    0 
  งดออกเสียง   0    -* 
  บัตรเสีย    0    -* 
              
  รวม   674,694,300       100.000 
              
  *ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน 

 
หมายเหตุ:  ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการงดจา่ยเงนิปันผล ส าหรับรอบปีบญัชสีิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

คุณชัยยศ ได้มอบหมายให้ผู้ด าเนินการประชุม เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดในวาระน้ี 

ผู้ด าเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อ 54 ของข้อบังคับของ
บริษัท ก าหนดว่า หากบริษัทขาดทุน ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจนกว่าจะได้แก้ไขให้หายขาดทุนเช่นนั้น 
และให้บริษัทประกาศและจ่ายเงินปันผลหลังจากหักขาดทุนสะสมทั้งหมดออกแล้ว บริษัทจึงขอให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ส าหรับรอบปีบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อ 57 ของ
ข้อบังคับของบริษัท ก าหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อย
กว่าร้อยละห้าของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมี
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและ
ทุนส ารองตามที่กฎหมายก าหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ 
โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต  

จากผลการด าเนินงานตามงบการเงินส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีผลการ
ด าเนินงานขาดทุนสุทธิ 9,710,958.05 บาท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ อาทิ ผล
การด าเนินงาน แผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจ าเป็นของการใช้เงินทุนในอนาคตแล้ว เห็นควร
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาดังต่อไปนี้ 

(1) อนุมัติงดจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ประจ าปี 2562  

(2) อนุมัติงดจ่ายปันผล ส าหรับผลประกอบการปี 2563 ตามส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2562  

   ทั้งนี้ ผู้ด าเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามหรือ
ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นอย่างใดหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ผู้ด าเนินการ
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ประชุม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติในวาระนี้   การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติ
อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม :  อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ส าหรับรอบปีบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

  ผู้ถือหุ้น   จ านวน (เสียง)   คิดเป็นร้อยละ 
  เห็นด้วย   674,694,300      100.000 
  ไม่เห็นด้วย   0    0 
  งดออกเสียง   0    -* 
  บัตรเสีย    0    -* 
              
  รวม   674,694,300      100.000 
              
  *ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน 

 
หมายเหตุ:   ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม 
 
วาระที่ 5  อนุมัติการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

คุณชัยยศ ได้มอบหมายให้ผู้ด าเนินการประชุม เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดในวาระนี้  

ผู้ด าเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 ก าหนดให้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุก
ครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะน้ัน ถ้าจ านวน
กรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) 
โดยกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ ทั้งนี้ กรรมการที่ต้อง
ออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้
กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง  

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ของบริษัทมีกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ
การด ารงต าแหน่ง จ านวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้ 

   1)  นายนพดล  วิเชียรเกื้อ   กรรมการบริหาร  

   2)  นางสาวหฤทัย  หลิมประเสริฐ   กรรมการบริหาร และ 

   3)  นายมนต์ชัย ธัญธเนส   กรรมการบริหาร  

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
กรรมการของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่างๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็น
ว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านซึ่งต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มี
ประสบการณ์และประวัติการท างานที่ดี มีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม 
มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ มีความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อ
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การด าเนินกิจการของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายที่
เกี่ยวข้องก าหนด นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความ
หลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ประกอบกับคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 
3 ท่านที่มีความสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการที่เป็นไปตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ
ของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้พิจารณาเลือกตั้ง 
กรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระดังกล่าวให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีก
วาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการแต่ละท่านที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่งปรากฎ
ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ 

โดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2563 ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง (1) นายนพดล  
วิเชียรเกื้อ (2) นางสาวหฤทัย หลิมประเสริฐ และ (3) นายมนต์ชัย ธัญธเนส กรรมการที่จะต้องออก
จากต าแหน่งตามวาระให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ตาม
รายละเอียดที่เสนอข้างต้น 

ผู้ด าเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามหรือ
ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นอย่างใดหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ 
ผู้ด าเนินการประชุม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติในวาระนี้ 

   การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

มติที่ประชุม 1.  อนุมัติแต่งต้ัง นายนพดล วิเชียรเกื้อ ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตาม
 วาระประจ าปี 2563 กลับ เข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหน่ึง  
 โดยมรีายละเอียด ดังต่อไปน้ี 

  ผู้ถือหุ้น   จ านวน (เสียง)   คิดเป็นร้อยละ 
  เห็นด้วย           674,694,300      100.000 
  ไม่เห็นด้วย   0    0 
  งดออกเสียง   0    -* 
  บัตรเสีย    0    -* 
             
  รวม   674,694,300      100.000 
             

  *ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน 

2.  อนุมัติแต่งต้ัง นางสาวหฤทัย หลิมประเสริฐ ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2563 กลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทต่อ
อีกวาระหน่ึง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 



 

หน้า 26 จาก 92 

  ผู้ถือหุ้น   จ านวน (เสียง)   คิดเป็นร้อยละ 
  เห็นด้วย   674,694,300      100.000 
  ไม่เห็นด้วย   0    0 
  งดออกเสียง   0    -* 
  บัตรเสีย    0    -* 
             
  รวม   674,694,300      100.000 
             
  *ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน 

 
 3. อนุมัติแต่งต้ัง นายมนต์ชยั ธญัธเนส ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตาม

วาระประจ าปี 2563 กลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหน่ึง 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 
  ผู้ถือหุ้น   จ านวน (เสียง)   คิดเป็นร้อยละ 
  เห็นด้วย   674,694,300      100.000 
  ไม่เห็นด้วย   0    0 
  งดออกเสียง   0    -* 
  บัตรเสีย    0    -* 
             
  รวม   674,694,300      100.000 
             
  *ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน 

หมายเหตุ    ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม  

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการประจ าปี 2563 

คุณชัยยศ ได้มอบหมายให้ผู้ด าเนินการประชุม เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดในวาระนี้  

ผู้ด าเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 ก าหนดให้
กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง
ในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้ ไม่ว่าจะก าหนดเป็นจ านวน
แน่นอนหรือก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆ ไป หรือก าหนดให้มีผลตลอดไป
จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติการเปล่ียนแปลงก็ได้  

นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเล้ียงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท ทั้งนี้ 
ค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นจะไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของกรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งมา
จากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะพนักงานหรือ
ลูกจ้างของบริษัท 
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ทั้งนี้ ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ในรูปแบบค่าเบี้ยประชุม โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ อัตราค่าตอบแทน 

1 ค่าเบีย้ประชุมกรรมการบริษัท     

ค่าเบี้ยประชมุประธานกรรมการ  ครั้งละ    20,000.00  บาท 

ค่าเบี้ยประชมุรองประธานกรรมการและกรรมการ ครั้งละ    15,000.00  บาท  
2 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ     

ค่าเบี้ยประชมุประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ    20,000.00  บาท 
ค่าเบี้ยประชมุรองประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการตรวจสอบ 

ครั้งละ    15,000.00  บาท  

ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น เป็นค่าตอบแทนอัตราเดิมซึ่งเคยได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ประจ าปี 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ 

ทั้งนี้ ผู้ด าเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามหรือ
ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นอย่างใดหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ 
ผู้ด าเนินการประชุม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติในวาระนี้ 

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม 

มติที่ประชุม :  อนุมัติก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการประจ าปี 2563 ตามที่เสนอทุกประการ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปน้ี 

  ผู้ถือหุ้น   จ านวน (เสียง)   คิดเป็นร้อยละ 
  เห็นด้วย   674,694,300      100.000 
  ไม่เห็นด้วย   0    0 
  งดออกเสียง   0    0 
  บัตรเสีย    0    0 
              
  รวม   674,694,300      100.000 
              

หมายเหตุ  ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชมุเพิ่มเติม  
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วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563 

คุณชัยยศ ได้มอบหมายให้ผู้ด าเนินการประชุม เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดในวาระนี้  

ผู้ด าเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 67 ก าหนดให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบญัชแีละก าหนดค่าสอบบัญชขีองบริษัททกุปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบญัชี
จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2563 โดยพิจารณาจากความ
เป็นอิสระ คุณสมบัติ ทักษะความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ และพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชีให้เหมาะสมกับหน้าที่ ภาระ ความรับผิดชอบ โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณา
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท 
จ ากัด ซึ่งมีรายชื่อดังนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 

1)  นายวิชยั   รุจิตานนท ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  4054 
2)  นายอธิพงศ ์ อธิพงศ์สกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที ่ 3500 
3) นายเสถียร  วงศ์สนันท์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที ่ 3495 
4)  นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที ่ 5946 
5)  นายยุทธพงษ์  เชื้อเมืองพาน  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที ่ 9454 
6)  นางสาวกนิษฐา ศิริพัฒนสมชาย  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที ่ 10837 

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อข้างต้นมีอ านาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด เป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท เอเอ็น
เอส ออดิท จ ากัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น มีคุณสมบัติไม่ขัดกับ
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท 
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด 

ในส่วนของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงปริมาณ
งานการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบและน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 พิจารณา
อนุมัติก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับบริษัทเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,700,000 บาทต่อปี และค่าสอบบัญชี
ส าหรับบริษัทย่อย 2 บริษัท เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 50,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ 
(Non-Audit Fee)                                                                                  
                          (ต่อปี) 

ค่าสอบบัญช ี ป ี2561 ปี 2562 ปี 2563 (ปีที่เสนอ) 

ค่าสอบบัญชีบรษิัท 1,650,000 1,700,000 1,700,000 

ค่าสอบบัญชีบรษิัทย่อย 150,000 

(1 บริษัท) 

50,000  

(2 บริษัท) 

50,000  

(2 บริษัท) 
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คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น 

ทั้งนี้ ผู้ด าเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามหรือ
ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นอย่างใดหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ซั กถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ 
ผู้ด าเนินการประชุม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติในวาระนี้ 

  การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

มติที่ประชุม :  อนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563 ตามที่เสนอ
ทุกประการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

  ผู้ถือหุ้น   จ านวน (เสียง)   คิดเป็นร้อยละ 
  เห็นด้วย   674,694,300      100.000 
  ไม่เห็นด้วย   0    0 
  งดออกเสียง   0    -* 
  บัตรเสีย    0    -* 
             
  รวม   674,694,300      100.000 
             
  *ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน 

หมายเหตุ    ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม  

ทั้งน้ี การพิจารณาในวาระที่ 8 ถึงวาระที่ 11 ดังต่อไปน้ี เป็นวาระที่เกี่ยวเน่ืองกัน ดังน้ัน หากการลงมติในวาระ
ใดวาระหน่ึงไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะยกเลิกการเสนอวาระที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ 
บุคคลในวงจ ากัด (PP-W2) จ านวน 2 ราย คือ 1) นายวิชัย ทองแตง และ 2) นางพิมพ์เพ็ญ  
ดีพันธุ์พงษ์ จ านวนไม่เกิน 224,000,000 หน่วย 

คุณชัยยศ ไดม้อบหมายให้ผู้ด าเนินการประชุม เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดในวาระนี้ 

ผู้ด าเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เน่ืองด้วย ในช่วงที่ผ่านมาธุรกิจของบริษัทในภาพรวมมีการ
ชะลอตัว เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาจึงส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทลดลงจากเดิมอย่างมาก 
อีกทั้ง ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาได้เกิดสถานการณ์ภาวะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่
แพร่ระบาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจโดยรวมและบริษัทด้วย ดังนั้น ในช่วงไตรมาส 1 ของปี 
2563 ที่ผ่านมา บริษัทจึงได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยการปรับโครงสร้างการด าเนินการภายในของ
บริษัท โดยมีการลดขนาดองค์กร เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

ทั้งนี้ แม้ว่ามีการปรับโครงสร้างภายในบริษัทแล้ว จากสภาวะเศรษฐกิจดังกล่าว ส่งผลให้ผลการ
ด าเนินงานของบริษัทที่ได้รับจากธุรกิจหลัก กล่าวคือ ธุรกิจประกอบและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการ
ด้านการควบคุมระบบของเครื่องจักรและระบบไฟฟ้าลดลง โดยกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มโรงงาน
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น้ าตาล โรงงานปูนซีเมนต์ โรงงานกระดาษ โรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ผลิตเคร่ืองจักรรวมถึง
ผู้รับเหมางานระบบไฟฟ้า ดังนั้น บริษัทจึงมีความจ าเป็นต้องหาพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic 
Partner) ใหม่ๆ เพื่อขยายฐานลูกค้าในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการด้านการควบคุมระบบของ
เคร่ืองจักรและระบบไฟฟ้าส าหรับอาคารขนาดใหญ่ เช่น โรงแรม ห้างสรรพสินค้า อาคารโรงพยาบาล 
อาคารส านักงาน คอนโดมิเนียมและโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมทางด้านพลังงานทดแทน
ต่างๆ และเพื่อเพิ่มยอดขายของบริษัทในระยะยาว อันจะเป็นการส่งเสริมธุรกิจของบริษัทให้มีความ
แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น  

ดังนั้น บริษัทจึงประสงค์ที่จะระดมทุนโดยการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ได้แก่ นายวิชัย ทองแตง และนางพิมพ์เพ็ญ ดีพันธุ์พงษ์  
(รวมเรียกว่า “ผู้ลงทุน”) โดยมีเหตุผลส าคัญดังนี้ 

1) นายวิชัย ทองแตง ซึ่งเป็นนักลงทุนรายใหญ่ทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) มีเครือข่ายทางธุรกิจที่หลากหลาย อาทิ ธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการเงิน และธุรกิจพลังงานทดแทน ซึ่งเครือข่ายดังกล่าวจะช่วย
สร้างโอกาสให้แก่บริษัทในการขยายฐานลูกค้าและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจได้อย่างมาก 

2) นางพิมพ์เพ็ญ ดีพันธุ์พงษ์ เป็นนักลงทุนรายใหญ่ทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ  และเป็น
ผู้บริหารในธุรกิจออกแบบและรับเหมาตกแต่งภายในอาคาร มีผลงานที่หลากหลาย เช่น 
คอนโดมิเนียม โรงแรม ส านักงาน โรงพยาบาลและสปอร์ตคลับ และมีฐานลูกค้าที่เป็นกลุ่ม
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ อีกทั้งยังเป็นผู้ลงทุนในธุรกิจที่หลากหลาย อาทิ ธุรกิจ
จ าหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ ธุรกิจพัฒนานวัตกรรมระบบบ าบัดน้ า พลังงานทดแทนและ
นวัตกรรมประหยัดพลังงาน 

บริษัทเห็นว่าคุณพิมพ์เพ็ญ ดีพันธุ์พงษ์ มีสายสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และได้
ลงทุนกับธุรกิจที่บริษัทที่มีฐานลูกค้าหลากหลาย ซึ่งเป็นโอกาสทางธุรกิจ โดยจะสามารถให้ค าปรึกษา
และค าแนะน าแก่บริษัทในการขยายกลุ่มลูกค้าของบริษัทไปยังกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจอื่น
ในเครือข่ายได้  

จากที่กล่าวมาข้างต้น เห็นได้ว่าผู้ลงทุนเป็นผู้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทีจ่ะสามารถ
ส่งเสริมธุรกิจของบริษทัให้มีความแข็งแกรง่ได้ รวมทั้ง มีประสบการณ์ในการท าธุรกจิที่เกี่ยวข้องกับ
ฐานลูกค้าที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัท สามารถให้ค าปรึกษาและค าแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินธุรกจิ
ตามทีบ่ริษัทร้องขอ อีกทั้ง ผู้ลงทุนเป็นผู้มีเครือข่ายทางธุรกิจทีก่ว้างขวาง ซึ่งเป็นผลดีต่อบรษิัทที่จะได้
มีโอกาสได้รู้จักและเข้าถึงพันธมติรทางธุรกจิ ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ที่นอกเหนือจากพันธมิตรเดิม
ของบริษทั และชว่ยเพิม่ความเชือ่มั่นในการด าเนินธุรกิจและเสริมภาพลักษณ์ของบริษทัซึ่งจะท าให้
สามารถดึงดูดความสนใจของผูล้งทุนได้มากขึ้นอีกดว้ยซึ่งปจัจบุันบริษัทจะไมไ่ด้รับประโยชน์ดังกล่าวนี้ 
หากบริษัทระดมทุนดว้ยวธิีการอืน่ ทั้งนี้ ข้อมูลโดยสรุปของผู้ลงทนุแต่ละราย ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมา
ด้วย 6 และ 12 ที่ได้จัดส่งให้ผูถ้อืหุ้นพร้อมกับหนังสือเชญิประชมุสามัญผูถ้ือหุ้นในครั้งนี้ 

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการจึงได้มีมติอนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการ
ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด  (PP-W2) 
รวมจ านวนไม่เกิน 224,000,000 หน่วย โดยมีราคาเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ หน่วยละ 0.10 บาท 
(สิบสตางค์)  ด้วยอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญเดิม ให้แก่นายวิชัย 
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ทองแตง จ านวนไม่เกิน 112,000,000 หน่วย และนางพิมพ์เพ็ญ ดีพันธุ์พงษ์ จ านวนไม่เกิน 
112,000,000 หน่วย (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ PP-W2”) โดยผู้ลงทุนรายดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ 
และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง 
หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน (ฉบับประมวล) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยง
กัน พ.ศ.2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับกรรมการ ผู้ถือหุ้นใหญ่และ
ผู้บริหารของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ ผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้บริหารของบริษัท โดยรายละเอียด
ที่ส าคัญของใบส าคัญแสดงสิทธิ PP-W2 สรุปได้ดังนี้ 

ชนิดของใบส าคญัแสดงสทิธิ : ระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปล่ียนมือได้เว้นแต่เป็นการ
โอนโดยมรดก ซึ่งจดข้อก าหนดการโอนกับส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) 

อายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ : 3 ปี นับจากวันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ PP-W2 ทั้งนี้ 
ภายหลังการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ PP-W2 บริษัทจะไม่
ขยายอายุใบส าคัญแสดงสิทธิ PP-W2 

วิธีการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธ ิ: จัดสรรให้กับบุคคลในวงจ ากัด 2 ราย คือ 

1) นายวิชัย ทองแตง จ านวน 112,000,000 หน่วย 

2) นางพิมพ์เพ็ญ ดีพันธุ์พงษ์ จ านวน 112,000,000 หน่วย 

(บุคคลตามข้อ 1) และ 2) รวมเรียกว่า “ผู้ลงทุน”) 

ราคาใช้สิทธิ : ราคาหุ้นละ 0.65 บาท 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0.10 บาท 

อัตราการใช้สิทธ ิ: ใบส าคัญแสดงสิทธิ PP-W2 จ านวน 1 หน่วย (หนึ่งหน่วย) 
สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ได้ 1 หุ้น 
(หนึ่งหุ้น) 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ : วันท าการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายนและ
ธันวาคมของทุกปี 

จ านวนหุ้นสามญัที่ออกเพื่อรองรับ : ไม่เกิน 224,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 
บาท คิดเป็นร้อยละ 24.89 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของบริษัท จ านวน 900,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้น
ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  

วันที่ออกและเสนอขายใบส าคัญ
แสดงสิทธิ : 

ภายหลังจากการที่ผู้ลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหุ้นและได้ท า
การจอง ซื้อใบส าคัญแสดงสิทธิและช าระเงินเรียบร้อย และ
เมื่อได้รับอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. 
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ใบส าคัญแสดงสิทธิ PP-W2 ที่ออกและเสนอขายให้กับผู้ลงทุน จะไม่ได้เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ และไม่เป็นการเสนอขายหุ้นใหม่ในราคาต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (ราคาตลาด 
หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 7 วันท าการก่อนวันที่
คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายใบส าคัญ
แสดงสิทธิ PP-W2 ซึ่งได้แก่วันที่ 29 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเท่ากับราคาหุ้น
ละ 0.70 บาท) 

ทั้งนี้ ไม่ว่าราคาเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ PP-W2 รวมกับราคาแปลงสภาพใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะ
ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ก่อนวันที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ PP-W2 ช าระค่าหุ้นจากการใช้
สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทหรือไม่ ผู้ลงทุนแต่ละรายตกลงจะไม่ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมด
หรือบางส่วนภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มท าการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ (Silent Period)  

ในการนี้ ให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่
คณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณาก าหนด
รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ PP-W2 เช่น การจัดสรรใบส าคัญแสดง
สิทธิ PP-W2 ในแต่ละคราวเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การช าระราคาใบส าคัญ
แสดงสิทธิ PP-W2 วิธีการเสนอขาย เงื่อนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบส าคัญ
แสดงสิทธิ PP-W2 ตามที่เห็นเหมาะสม และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย และหลักเกณฑ์ และระเบียบ
ข้อบังคับของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
ฯ  

ในการนี้ ผู้ด าเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถาม
หรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นอย่างใดหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ 
ผู้ด าเนินการประชุม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติในวาระนี้ 

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม :  อนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่บุคคลใน
วงจ ากัด (PP-W2) จ านวน 2 ราย คือ 1) นายวิชัย ทองแตง และ 2) นางพิมพ์เพ็ญ ดีพันธุ์พงษ์ 
จ านวนไม่เกิน 224,000,000 หน่วยโดยมีราคาเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ หน่วยละ 0.10 บาท 
(สิบสตางค์)  ด้วยอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญเดิม ตามที่
เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
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  ผู้ถือหุ้น   จ านวน (เสียง)   คิดเป็นร้อยละ 
  เห็นด้วย   674,694,300          100.000 
  ไม่เห็นด้วย       0    0 
  งดออกเสียง     0    0 
  บัตรเสีย      0    0 
              
  รวม   674,694,300      100.000 
              

หมายเหตุ  ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชมุเพิ่มเติม 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 135,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน
จ านวน 627,500,000 บาท เป็นจ านวน 492,500,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่จดทะเบียนที่
ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัท จ านวน 270,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่ง
เป็นหุ้นที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 และการ
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 (เร่ืองทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับ
การลดทุนจดทะเบียน 

คุณชัยยศ ไดม้อบหมายให้ผู้ด าเนินการประชุม เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดในวาระนี้ 

ผู้ด าเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นว่า เนื่องด้วย บริษัทมีแผนที่จะเพิ่มทุนเพื่อใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียนกิจการและเพื่อรองรับการขยายธุรกิจใหม่ๆ ของบริษัทในอนาคต บริษัทจึงจะ
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่จะ
ปรากฏในวาระที่ 10 

ทั้งนี้ บริษัทมีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบ
อ านาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 
เมษายน 2562 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งก าหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจ านวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดย
การออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจ าหน่ายและได้รับช าระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณี
ที่หุ้นยังจ าหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้น 

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการจึงได้มีมติอนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 135,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 627,500,000 
บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 492,500,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายจ านวน 
270,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ของบริษัทให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจ านวนหุน้
ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) จ านวน 
270,000,000 หุ้น ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ของบริษัท ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 
เมษายน 2562 ก่อนการด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ ทุนจดทะเบียน จ านวน 



 

หน้า 34 จาก 92 

42,500,000 บาท แบ่งออกเป็น 85,000,000 หุ้น คงเหลือไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (PP-W) 

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของ
บริษัท (เรื่องทุนจดทะเบียน) โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจ านวน   492,500,000  บาท   (ส่ีร้อยเก้าสิบสองล้านห้าแสนบาท) 

แบ่งออกเป็น     985,000,000   หุ้น     (เก้าร้อยแปดสิบห้าล้านหุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ              0.50    บาท    (ห้าสิบสตางค์) 

โดยแบ่งออกเป็น    หุ้นสามัญ    985,000,000 หุ้น     (เก้าร้อยแปดสิบห้าล้านหุ้น) 

   หุ้นบุริมสิทธิ              -       หุ้น    ( - )” 

ทั้งนี้ มอบหมายให้บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ 
ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริหาร
มอบหมาย มีอ านาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ และมีอ านาจด าเนินการต่างๆ ที่จ าเป็นเพื่อให้เป็นไปตามค าส่ังของนายทะเบียน เพื่อให้การ
จดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 

ผู้ด าเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามหรือ
ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นอย่างใดหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ 
ผู้ด าเนินการประชุม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติในวาระนี้ 

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
มติที่ประชุม :  อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 (เร่ืองทุน

จดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

  ผู้ถือหุ้น   จ านวน (เสียง)   คิดเป็นร้อยละ 
  เห็นด้วย   676,560,300      100.000 
  ไม่เห็นด้วย       0    0 
  งดออกเสียง      0    0 
  บัตรเสีย       0    0 
              
  รวม    676,560,300   100.000 
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หมายเหตุ    ในวาระที่ 9 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย นับเป็นจ านวนหุ้นได้ 1,866,000 หุ้น รวมมี
ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จ านวน 84 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 
676,560,300 หุ้น 

วาระที่ 10  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 247,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน
จ านวน 492,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 739,500,000 บาท โดยการออกหุ้น
สามัญจ านวน 494,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 (เร่ืองทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียน 

คุณชัยยศ ไดม้อบหมายให้ผู้ด าเนินการประชุม เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดในวาระนี้ 

ผู้ด าเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นว่า สืบเนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะจัดหาแหล่ง
เงินทุน ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 8 ที่ประชุมคณะกรรมการจึงได้มีมติอนุมัติให้น าเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 247,000,000 บาท จากทุน
จดทะเบียนเดิม จ านวน 492,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 739,500,000 บาท โดย
การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่อีก จ านวน 494,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดย
เป็นการเพิ่มทุนในลักษณะ ดังนี้ 

การเพิม่ทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
 

มูลค่าที่ตราไว ้
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

  แบบก าหนด
วัตถุประสงคใ์น 

หุ้นสามญั 224,000,000 0.50 112,000,000 

การใช้เงินทุน หุ้นบุรมิสิทธ ิ - - - 
   แบบมอบอ านาจทั่วไป หุ้นสามญั 270,000,000 0.50 135,000,000 
(General Mandate) หุ้นบุรมิสิทธ ิ - - - 

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของ
บริษัท (เรื่องทุนจดทะเบียน) โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจ านวน   739,500,000  บาท   (เจ็ดร้อยสามสิบเก้าล้านห้าแสนบาท) 

แบ่งออกเป็น    1,479,000,000 หุ้น      (หนึ่งพันส่ีร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านหุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ              0.50    บาท   (ห้าสิบสตางค์) 

โดยแบ่งออกเป็น    หุ้นสามัญ  1,479,000,000 หุ้น      (หนึ่งพันส่ีร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านหุ้น) 

หุ้นบุริมสิทธิ     -       หุ้น    ( - )” 

ทั้งนี้ มอบหมายให้บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ 
ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริหาร
มอบหมาย มีอ านาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ และมีอ านาจด าเนินการต่างๆ ที่จ าเป็นเพื่อให้เป็นไปตามค าส่ังของนายทะเบียน เพื่อให้การ
จดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 
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ผู้ด าเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามหรือ
ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นอย่างใดหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ 
ผู้ด าเนินการประชุม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติในวาระนี้ 

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม :  อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 (เร่ืองทุน
จดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ผู้ถือหุ้น   จ านวน (เสียง)   คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย    676,560,200         100.000 
ไม่เห็นด้วย    100     0 
งดออกเสียง      0     0 
บัตรเสีย      0     0 
              
รวม    676,560,300      100.000 
              

หมายเหตุ    ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม 

วาระที่ 11   พิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 

คุณชัยยศ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 247,000,000 บาท 
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนจากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 492,500,000 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียนใหม่ จ านวน 739,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่อีก จ านวน 494,000,000 
หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดในวาระที่ 10 คณะกรรมการจึงเห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (PP-W2) และรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

วาระที่ 11.1 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จ านวนไม่เกิน 224,000,000 หุ้น เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (PP-W2) 

 คุณชัยยศ ไดม้อบหมายให้ผู้ด าเนินการประชุม เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดในวาระนี้ 

ผู้ด าเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชมุสามัญผู้ถือหุ้นว่า สืบเน่ืองจากการที่บริษัทประสงค์จะออกและ
เสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ PP-W2 จ านวนไม่เกิน 224,000,000 หน่วย ตามรายละเอียดในวาระที่ 8 
ข้างต้น และมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 112,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จ านวน 224,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดในวาระที่ 10  
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ที่ประชุมคณะกรรมการจึงได้มีมติอนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 224,000,000 หุ้น ไว้ส าหรับรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 
PP-W2 ให้กับนายวิชัย ทองแตง จ านวนไม่เกิน 112,000,000 หน่วย และนางพิมพ์เพ็ญ ดีพันธุ์พงษ์ 
ไม่เกินจ านวน 112,000,000 หน่วย โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 6 และ 7 

ทั้งนี้ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่
คณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณาก าหนด
รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าว เช่น การจัดสรรใบส าคัญแสดง
สิทธิในแต่ละคราวเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การช าระราคาใบส าคัญแสดง
สิทธิ วิธีการเสนอขาย เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ 
ตามที่เห็นเหมาะสม และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย และหลักเกณฑ์ และระเบียบข้อบังคับของ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ทั้งนี้ ผู้ด าเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามหรือ
ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นอย่างใดหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ 
ผู้ด าเนินการประชุม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติในวาระนี้ 

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

มติที่ประชุม : อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 224,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ผู้ถือหุ้น   จ านวน (เสียง)   คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย   676,560,300      100.000 
ไม่เห็นด้วย      0     0 
งดออกเสียง      0     -* 
บัตรเสีย      0     -* 
              
รวม   676,560,300      100.000 
              
*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน 

หมายเหตุ    ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม  
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วาระที่ 11.2   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) จ านวนไม่เกิน 270,000,000 หุ้น 

คุณชัยยศ ไดม้อบหมายให้ผู้ด าเนินการประชุม เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดในวาระนี้ 

ผู้ด าเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นว่า สืบเนื่องจากการที่บริษัทประสงค์จะเพิ่มทุน
จดทะเบียนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) อีกจ านวน 135,000,000 บาท โดยการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจ านวน 270,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดในวาระที่ 10  

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการจึงได้มีมติอนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 270,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัท ตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) และบุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) ในลักษณะเป็นการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1.) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 90,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ใน
ลักษณะเป็นการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่
บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 

2.)  จัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ใน
ลักษณะเป็นการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) 

โดยวัตถุประสงค์ของการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อน าเงินที่ได้ไปรองรับการขยายธุรกิจ ซึ่งรวมถึง
การขยายงาน เพิ่มก าลังการผลิต ของผลิตภัณฑ์ ที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือการได้มาซึ่งธุรกิจใหม่ /
ผลิตภัณฑ์ใหม่ และเพื่อรักษาสภาพคล่องของทุนหมุนเวียนของบริษัท 

ราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัดในครั้งนี้ ต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่
เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่าราคาที่ก าหนดไว้ในข้อ 8 ของประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลใน
วงจ ากัด รวมถึงการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด 

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจดังต่อไปนี้ 

(1) พิจารณาก าหนดวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนรายละเอียด และ
เงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งลงนามในเอกสาร
และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งด าเนินการต่างๆ อันจ าเป็นและสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับ
การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจด
ทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

(2) พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้และจะ
เสนอขายให้บุคคลใดก่อนหรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงการ
ก าหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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กับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ด าเนินการให้
แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่
กฎหมายก าหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่
วันใดจะถึงก่อน 

ทั้งนี้ ผู้ด าเนินการประชุมได้สอบถามว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามหรือ
ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นอย่างใดหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ 
ผู้ด าเนินการประชุม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติในวาระนี้ 

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมตอินุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถอืหุ้นซึ่ง
มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม :  อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 
270,000,000 หุ้น ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

  ผู้ถือหุ้น   จ านวน (เสียง)   คิดเป็นร้อยละ 
  เห็นด้วย      676,560,200    100.0000 
  ไม่เห็นด้วย     100           0 
  งดออกเสียง        0    -* 
  บัตรเสีย         0    -* 
              
  รวม       676,560,300      100.000 
              
  *ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน 

หมายเหตุ   ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม 

วาระที่ 12   พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ในการนี้ ผู้ด าเนินการประชุมได้สอบถามว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถาม
หรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นอย่างใดหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ผู้ด าเนินการประชุม จึง
ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติในวาระนี้ 

คุณพรศักด์ิ ชัยวณิชยา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้ 

1. ขอให้กรรมการชี้แจงถึงแผนการด าเนินงานของบริษัทในปี 2563 และ 

2. บริษัทย่อยของบริษัท 2 บริษัท มีผลการด าเนินการที่ผ่านมาเป็นอย่างไร และแผนการ
ด าเนินการในปี 2563เป็นอย่างไร 

คุณชัยยศ ได้ชี้แจงตามประเด็นที่สอบถามข้างต้น ดังต่อไปนี้  

1. ส าหรับแผนการด าเนินงานในปี 2563 บริษัทมีกลยุทธ์เพื่อสร้างการเติบโตของบริษัท 3 
แนวทาง ดังนี้ 
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(1) ขยายฐานลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมภาคการผลิตใหม่ๆ เพื่อให้ครอบคลุม เช่น ธุรกิจ
สาธารณูปโภค จากที่บริษัทมุ้งเน้นฐานลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมเป็นหลัก บริษัทจึงมี
แผนการขยายการลงทุนโดยให้พันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) โดยบริษัทจะ
มีการเข้าประมูลในโครงการภาครัฐมากขึ้น  

(2) ขยายฐานธุรกิจการให้บริการให้มีความเข้มแข็ง และเพิ่มศักยภาพในการขายและการ
บริการของบริษัทดียิ่งขึ้น  

(3) หาพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆ เพิ่มเข้ามา เพื่อสร้างการเติบโตให้แก่บริษัท 

2. บริษัทย่อย 2 บริษัทที่ได้มีการจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2562 ในปัจจุบันยังไม่มีการประกอบธุรกิจใดๆ 
ทั้งนี้ บริษัทอยู่ในระหว่างการพิจารณาให้มีการด าเนินการที่ท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
บริษัทต่อไป 

ทั้งนี้ ผู้ด าเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามหรือ
ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นอย่างใดเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ เพิ่มเติม ผู้ด าเนินการ
ประชุม จึงเรียนเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม 

ในการนี้ ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า จากแผนการเพิ่มทุนของบริษัทและการพิจารณาออกและ
เสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (PP-W2) ในครั้งนี้ จะเห็นได้ว่าบริษัท
ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ลงทุนรายใหญ่ที่มองเห็นถึงศักยภาพของบริษัทจึงมีความต้องการจะเข้ามาลงทุนกับบริษัท และ
การพิจารณาออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (PP-W2) ดังกล่าว 
จะส่งผลให้บริษัทสามารถขยายฐานลูกค้าของบริษัทได้กว้างมากขึ้น เช่น กิจการโรงพยาบาล โดยประธานฯ ขอถือโอกาส
นี้กล่าวขอบพระคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2563 ของบริษัทในครั้งนี้ และขอปิดการ
ประชุม 

 
ปิดประชุมเวลา 11.33 น. 
 
 
             
                    (นางวัลชลีย์ กาญจนจงกล)    
                         ประธานที่ประชุม 
 
      (นางสาวผกามาศ ฉิมเล็ก) 
     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
QR Code ส าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2563 และ/หรือ งบการเงินประจ าปี 2563 และหนังสือเชญิประชุม

ในรูปเล่มแบบดจิิทัล 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ  

ชื่อ-นามสกุล: รศ. ประภาษ ไพรสุวรรณา 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งต้ัง: ประธานกรรมการบรษิัท และกรรมการอิสระ 

ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท: ปี 2553-ปัจจบุัน 

วันที่ได้รับต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระคร้ังแรก: 8 ปี  

อาย:ุ 66 ปี 

จ านวนและสัดสว่นการถือหุ้นในบริษัท: 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของทุนที่ออกและช าระแล้ว 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ:่  -ไม่ม-ี 

คุณวุฒิทางการศึกษา: 

- ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั 

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวขอ้งที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD): 

- ผ่านการอบรม Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยรุ่นที่ 
119/2009 

ประวัติการท างานทีส่ าคญั: 

2561-ปัจจบุัน ประธานกรรมการบรษิัท และกรรมการอิสระ บริษัท ซีพทีี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบรษิัทย่อย 

ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 

การด ารงต าแหน่งในบรษิัทจดทะเบียน 

2558-ปัจจบุัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน) 

2557-ปัจจบุัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท บางกอกชีทเมท็ทัล จ ากัด (มหาชน) 

2556-2561 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกจิการที่ไมใ่ช่บรษิัทจดทะเบียน หรือองค์กรอ่ืน 

2558-ปัจจบุัน กรรมการ บริษัท เคเอ็มไอที ลาดกระบัง จ ากัด  

2553-ปัจจบุัน กรรมการ คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors’ Pool) 

2559-2563 กรรมการ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

การด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร: ไมม่ ี
ในกิจการอื่นทีอ่าจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
หรือแข่งขันทางธุรกิจกบับริษทั 
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จ านวนคร้ังที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2563 : จ านวน 6/6 ครั้ง 

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ทีบ่ริษัท หรือบริษัทยอ่ยเป็นคู่สัญญา: ไม่ม ี

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา: 

ในการสรรหาบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็น
ผู้พิจารณาความเป็นอิสระและคุณสมบัติของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามกฎเกณฑ์ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ   
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท (แล้วแต่กรณี) 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า  
รศ. ประภาษ ไพรสุวรรณา มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และ  
ไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่ง
ก าหนดไว้เทียบเท่ากับประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท าให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และใหค้วามเห็นได้อยา่งเป็น
อิสระ จึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง รศ. ประภาษ ไพรสุวรรณา เข้า
เป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง 
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ชื่อ-นามสกุล: นายวรพจน์ ยศะทัตต ์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งต้ัง: กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ: ปี 2549-ปัจจบุัน  

วันที่ได้รับต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระคร้ังแรก: 3 ปี  

อาย:ุ 59 ป ี

จ านวนและสัดสว่นการถือหุ้นในบริษัท: -ไมม่-ี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ:่ -ไมม่-ี 

คุณวุฒิทางการศึกษา: 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาเครื่องกล มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประวัติการท างานทีส่ าคญั  

2561-ปัจจบุัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบรษิัทย่อย 

ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 

การด ารงต าแหน่งในบรษิัทจดทะเบียน 

ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 

การด ารงต าแหน่งในกจิการที่ไมใ่ช่บรษิัทจดทะเบียน หรือองค์กรอ่ืน 

2556-ปัจจบุัน กรรมการ บริษัท โพล ออนไลน์ จ ากัด 

2556-ปัจจบุัน กรรมการ บริษัท ไซเบอร์ โวต จ ากัด 

2555-ปัจจบุัน ประธานกรรมการ และกรรมการ บริษัท ไทยโทรนิค จ ากัด 

2561-ปัจจบุัน ประธานกรรมการ บรษิัท อินดรา ซิสเทมมา เอส เอ จ ากัด 

2549-ปัจจบุัน กรรมการ บริษัท อลังการ พร๊อพเพอตี้ส์ จ ากัด 

การด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร: ไมม่ ี
ในกิจการอื่นทีอ่าจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
หรือแข่งขันทางธุรกิจกบับริษทั 

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ทีบ่ริษัท หรือบริษัทยอ่ยเป็นคู่สัญญา: ไม่ม ี

จ านวนคร้ังที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2563: จ านวน 6/6 ครั้ง 

จ านวนคร้ังที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2563: จ านวน 4/4 ครั้ง 
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หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา: 

ในการสรรหาบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทนั้น คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะเป็น
ผู้พิจารณาความเป็นอิสระและคุณสมบัติของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามกฎเกณฑ์ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ  
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท (แล้วแต่กรณี) 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า  
นายวรพจน์ ยศะทัตต์ มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และไม่มี
ลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่ง
ก าหนดไว้เทียบเท่ากับประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท าให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และใหค้วามเห็นได้อยา่งเป็น
อิสระ จึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายวรพจน์ ยศะทัตต์ เข้าเป็น
กรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง 
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ชื่อ-นามสกุล: นายสมศักดิ์ หลมิประเสริฐ 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งต้ัง: กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 

ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ: 2562-ปัจจบุัน 

อาย:ุ 68 ปี 

จ านวนและสัดสว่นการถือหุ้นในบริษัท: 89,243,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.92 ของทุนที่ออก 
และช าระแล้ว 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ริหาร: -ไม่ม-ี 

คุณวุฒิทางการศึกษา: 

- ปริญญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑิต มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวขอ้งที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD): 

- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
รุ่นที่ 104/2013 

ประวัติการท างานทีส่ าคญั  

2562-ปัจจบุัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษทั ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 

2555-2562 ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร บริษทั ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบรษิัทย่อย 

สิงหาคม 2563-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพทีี ไบโอ เอนเนอร์ยี จ ากัด 

การด ารงต าแหน่งในบรษิัทจดทะเบียน 

ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 

การด ารงต าแหน่งในกจิการที่ไมใ่ช่บรษิัทจดทะเบียน หรือองค์กรอ่ืน 

ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 

การด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร: ม ี

ในกิจการอื่นทีอ่าจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
หรือแข่งขันทางธุรกิจกบับริษทั 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ:่ บิดานางสาวหฤทัย หลิมประเสริฐ 
ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท 

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ทีบ่ริษัท หรือบริษัทยอ่ยเป็นคู่สัญญา: ไม่ม ี

จ านวนคร้ังที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2563: เข้ารว่มประชุมคณะกรรมการบริษทั จ านวน 6/6 ครั้ง 
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จ านวนคร้ังที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารในปี 2563: จ านวน -ไม่ม-ี 

จ านวนคร้ังที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในปี 2563: จ านวน 1/1 ครั้ง 

จ านวนคร้ังที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการความเสี่ยงในปี 2563: จ านวน 1/1 ครั้ง 

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา: 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ 
และความเชี่ยวชาญ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง และ/หรือ น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
แต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี) 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า  
นายสมศักดิ์ หลิมประเสริฐ มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มลัีกษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และไม่
มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงานของบริษัท จึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง  
นายสมศักด์ิ หลิมประเสริฐ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง 
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ค านิยามกรรมการอสิระของบริษัท ซพีีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ( “บริษัท”) ได้ก าหนดค านิยามกรรมการอิสระไว้ เท่ากับ

ข้อก าหนดขั้นต่ าของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ดังนี ้

 กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ มีทักษะที่หลากหลายเป็นประโยชน์ต่อ

บริษัท มีความเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมที่จะ

แสดงความคิดเห็นโดยอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นธรรม

ต่อผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย สามารถอุทิศเวลาและความพยายามให้กับการเป็นกรรมการของบริษัทได้อย่างเต็มที่ โดย

กรรมการอสิระจะต้องเป็นกรรมการที่ไม่มีธุรกิจหรือการงานใดอันเกี่ยวข้องกับบริษัท อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ

โดยอิสระของตน และจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 (หนึ่ง) ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ
กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 (สอง) ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา 
ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา 
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้ นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัท
ย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ  
ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่
เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 (สอง) ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ 
การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงินด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านอง
เดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 (สาม) ของ
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 (ยี่สิบ) ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า ทั้งนี้ การ
ค านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่ เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา
ภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 (หนึ่ง) ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคล
เดียวกัน  
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5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ
บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 (สอง) ปี   

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 (สอง) ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 (สอง) ปี ก่อน
ได้รับการแต่งตั้ง 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็น
ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่
รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นร้อยละ 1 (หนึ่ง) ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่ง
ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 

ภายหลังได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1. ถึง 9. แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได ้

บริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลที่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการวิชาชีพเกินมูลค่าตามข้อ 4. หรือข้อ 6. 
ข้างต้นเป็นกรรมการอิสระได้ หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างระมัดระวัง และมีความเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคล
ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และให้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัด
ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย 

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ท าให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

(ข) เหตุผลและความจ าเป็นที่ยังคง หรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

(ค)  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ 
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(F 53-4)       สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) 

บริษัท ซพีีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 

 ข้าพเจ้า บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท  
ครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 13.00 น.  เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรร
หุ้นเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละราย
ถืออยู่ (Rights Offering) และบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ านาจ
ทั่วไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

1.    การเพิ่มทุน 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เพื่อ
พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ซึ่งได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัท จ านวน 135,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 270,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 
บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) และผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้น
แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ซึ่งเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้ 

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
 

มูลค่าที่ตราไว ้
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

  แบบก าหนดวัตถุประสงค์ใน หุ้นสามัญ - - - 
          การใช้เงินทุน หุ้นบุริมสิทธ ิ - - - 
   แบบมอบอ านาจทั่วไป หุ้นสามัญ 270,000,000 0.50 135,000,000 
       (General Mandate) หุ้นบุรมิสิทธ ิ - - - 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

2.1   แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน  

  -ไม่ม-ี 
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2.2   แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

จัดสรรให้แก่ ประเภท
หลักทรัพย์ 

จ านวนหุ้น ร้อยละต่อ 
ทุนช าระแล้ว1/ 

หมายเหตุ 

ผู้ถือหุ้นเดิม  หุ้นสามัญ 180,000,000 20 ดูรายละเอียด
ตามหมายเหตุ 

 หุ้นบุริมสิทธิ - - - 
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/     
ใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการ     
ซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้  - - - 
ประชาชน หุ้นสามัญ - - - 
 หุ้นบุริมสิทธิ - - - 
บุคคลในวงจ ากัด หุ้นสามัญ 90,000,000 10 ดูรายละเอียด

ตามหมายเหตุ 
ด้านล่าง 

 หุ้นบุริมสิทธิ - - - 

1/ ร้อยละต่อทุนช าระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate  

หมายเหตุ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 เพื่อ
พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
จ านวนไม่เกิน 270,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งจะครบก าหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2564  เพื่อ (ก) เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ไม่เกิน 90,000,000 หุ้น และ 
(ข) เสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights 
Offering) จ านวนไม่เกิน 180,000,000 หุ้น โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจด าเนินการต่างๆ 
ดังต่อไปนี ้

 (1) พิจารณาก าหนดวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนรายละเอียด และเงื่อนไขอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งด าเนินการต่างๆ อันจ าเป็นและสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)  

(2) พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้และจะเสนอขายให้
บุคคลใดก่อนหรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกัน ก็ได้ รวมถึงการก าหนดราคาเสนอขายวันและ
เวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 
โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายก าหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีใน
ครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน 
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 ทั้งนี้ ราคาที่จะเสนอขายให้แก่และบุคคลในวงจ ากัดในครั้งนี้ ต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่
เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่าราคาที่ก าหนดไว้ในข้อ 8 ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ 
ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด รวมถึงการออกและ
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศ
ก าหนด 

 3.    ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ก าหนดวันประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล 
แกรนด์คอนเวนชั่น ตัง้อยู่เลขที่ 99 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร โดย 

 ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 

 ก าหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่......................... 
จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต  

4.1 บริษัทจะต้องจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 
วันนับแต่วันที่ได้รับช าระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

4.2 บริษัทจะต้องด าเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

5.  วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม 

 วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เพื่อน าเงินที่ได้ไปรองรับการขยาย

ธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการขยายงาน เพิ่มก าลังการผลิต ของผลิตภัณฑ์ ที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือการได้มาซึ่งธุรกิจใหม่/ 

ผลิตภัณฑ์ใหม่ และเพื่อรักษาสภาพคล่องของทุนหมุนเวียนของบริษัท 

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนเพิ่มเติมส าหรับการด าเนินงาน การขยายธุรกิจ และการเตรียมความพร้อมโครงการใหม่ ๆ 

ในอนาคต ซึ่งจะท าให้บริษัทมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและความมั่นคง

ให้แก่ฐานะการเงินของบริษัท อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการด าเนินธุรกิจและเพิ่มโอกาสในการขยายและ

ต่อยอดธุรกิจเพื่อให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น อันจะช่วยส่งผลกระทบให้ผลประกอบการของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้น

ในอนาคตระยะยาว 

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

7.1 นโยบายเงินปันผล 
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 การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะท าให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น เพื่อน าไปใช้ในการด าเนินธุรกิจ

และขยายการลงทุนของบริษัท ส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องและฐานะการเงินที่แข็งแกร่งเพิ่มขึ้น 

รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างรายได้มากขึน้ในอนาคต โดยจะส่งผลกระทบต่อก าไรสุทธิของบริษัท 

ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์ทั้งในรูปของมูลค่าหุ้นที่อาจเพิ่มสูงขึ้น และการจ่ายเงินปันผลที่เพิ่มสูงขึ้น 

จากการที่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และส ารองตามกฎหมายของบริษัท  อย่างไรก็ตาม การ

จ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความ

จ าเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล

จะต้องถูกน าเสนอเพื่อขออนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่ง

คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทราบในการประชุมคราวถัดไป 

7.2  สิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ 

 ภายหลังจากที่บคุคลที่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้นี้ ได้รับการจดทะเบียนเป็นผูถ้ือหุ้นของ

บริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บุคคลดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อบริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปัน

ผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น

เพิ่มทุน 

 -ไม่ม-ี 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 

1 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 1 กรกฎาคม 2563 

2 
จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ 

14 กรกฎาคม 2563 

3 ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 18 กุมภาพันธ์ 2564 

4 ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 16 มีนาคม 2564 

5 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 27 เมษายน 2564 

6 
การจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้ว กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ 

ภายใน 14 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับช าระเงิน 
ค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

 บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ 
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 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

                             ขอแสดงความนับถือ 

         บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 

                                                                                                                                                  

                                                                                                          

                                       

                                                             (นายชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์, นางสาวหฤทัย หลิมประเสริฐ) 

            กรรมการผู้มีอ านาจ                                                                  
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซบัซอ้น) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 
------------------------------------------------------------ 

โดยถือหุ้นรวมจ านวนทั้งส้ิน...........................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ........................เสียง ดังนี้   

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ 
คอนเวนชั่น 99 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน 
เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

 กิจการใดที่ผู้รบัมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมนั้นใหถ้ือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น        เขียนที่    

  วันที่   เดือน    พ.ศ.    

(1) ข้าพเจ้า   สัญชาติ   

 อยู่บ้านเลขที่   ถนน   ต าบล/แขวง   

 อ าเภอ/เขต   จังหวัด   รหัสไปรษณีย์   

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

(3) ขอมอบฉันทะให ้
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ลงลายมือชื่อ.........................................................ผู้มอบฉันทะ 

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

 

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

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

 

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

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

 

ลงลายมือชื่อ...........................................................ผู้รับมอบฉนัทะ 

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

 

หมายเหต ุ 

(1) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

(2) โปรดติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

(3)  กรุณาแนบส าเนาบัตรประชาชน (ลงนามรับรองความถูกต้อง) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมหนังสือ 

มอบฉันทะฉบับนี้ 
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 (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

(แบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

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

โดยถือหุ้นรวมจ านวนทั้งส้ิน...........................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ........................เสียง ดังนี้   

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

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

(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...........................หรือ 

 (4) นายสวุิทย์ สิงหจันทร์ ต าแหนง่กรรมการอิสระ อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 22/104 หมูท่ี่ 9 ต.บางตลาด 
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี หรือ 

 (5) นางวัลชลีย์ กาญจนจงกล ต าแหน่งกรรมการอิสระ อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 125/309 ซอย 3/7 
หมู่บ้านแมกไม้ ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น        เขียนที่    

  วันที ่   เดือน    พ.ศ.    

(1) ข้าพเจ้า   สัญชาติ   

 อยู่บ้านเลขที่   ถนน   ต าบล/แขวง   

 อ าเภอ/เขต   จังหวัด   รหัสไปรษณีย์   

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

(3) ขอมอบฉันทะให ้
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรม 
มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 99 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 หรือที่จะ
พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

วาระที่ 2   พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2563 

วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมต ิ

วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลและจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย  

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

วาระที่ 5   พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจ าปี 2564 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 

   การแต่งต้ังกรรมการทั้งชุด 

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง  

  การแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 

 ชื่อกรรมการ รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา      

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั้งนี้ ดังนี้ 
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 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

 ชื่อกรรมการ นายวรพจน์ ยศะทัตต์     

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

 ชื่อกรรมการ นายสมศักด์ิ หลิมประเสริฐ      

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

วาระที่ 6   พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

วาระที่ 7   พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และการก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 

2564 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

วาระที่ 8   พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามแบบมอบอ านาจ

ทั่วไป (General Mandate) 

     (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 

   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
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วาระที่ 9   พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ และการเปลี่ยนแปลงก าหนดระยะเวลาการใช้

เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก ( IPO) 

อย่างไม่เป็นนัยส าคัญ 

วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมต ิ

วาระที่10  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

     (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 

   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุ
ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า  
การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุได้ไม่ชัดเจน หรือใน
กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า
ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
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หมายเหตุ  

(1) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

(2) โปรดติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

(3) วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

(4) ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบ

ประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 

(5) กรุณาแนบส าเนาบัตรประชาชน (ลงนามรับรองความถูกต้อง) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมหนังสือมอบ

ฉันทะฉบับนี้ 
 

 

 

 

  



 

หน้า 62 จาก 92 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ในวันอังคาร ที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ 
คอนเวนชั่น 99 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน 
เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

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

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

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

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

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

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

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

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

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

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

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
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วาระที่....................เรื่อง พิจารณาอนุมัติแตง่ตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระ (ต่อ) 

ชื่อกรรมการ           

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ           

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ           

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ           

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ           

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ           

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ           

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ           

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ           

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ           

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
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 (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

(แบบทีใ่ช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian)  
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

PROXY FORM C 
(For Foreign Shareholder Appointing a Custodian in Thailand to be the share depository) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

Attached to Notification of the Department of Business Development  
Re: Prescription of Proxy Letter Forms (No.5) B.E. 2550 (2007) 

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

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น..................................  เขียนที่........................................................... 
Shareholder’s Registration No.  Written at 
  วันที…่………เดือน……………..พ.ศ…………. 
  Date      Month               Year 
(1) ข้าพเจ้า ................................................................................................................................................... 

 I/We 
ส านักงานตั้งอยู่เลขที่.......................ถนน...........................................ต าบล/แขวง..................................... 
having office located at No.        Road          Tambol/Sub-District   
อ าเภอ/เขต.................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์.........................................  
Amphur/District                   Province                                Postal Code  
ในฐานะผู้ประกอบธุรกจิเป็นผู้รบัฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ ………………………………………. 
Acting as a custodian of 
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษทั ซีพที ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน)  
Being a shareholder of CPT Drives and Power Public Company Limited                 
โดยถือรวมหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม...........................หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั....................เสียง ดังนี ้
Holding the total amount of                         shares and a total of votes               votes as follows:  
หุ้นสามัญ.........................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ...........................................เสียง 
Ordinary shares of                     shares, the number of votes                                       votes    
หุ้นบุริมสิทธิ.................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...........................................เสียง 
Preferred shares of                    shares, the number of votes                                       votes    

(2) ขอมอบฉันทะให ้
Hereby appoint  

1) ชื่อ...........................................................................................อายุ..............................................ปี 
Name                                                                      Age                                 Years 
อยู่บ้านเลขที่............................ ถนน.....................................ต าบล/แขวง........................................... 
Residing/Located at No.        Road                             Tambol/Sub-District 
อ าเภอ/เขต................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์......................หรือ 
Amphur/District                    Province                              Postal Code                   or 
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2) ชื่อ......................................................................................... อาย.ุ............................................ปี 
Name                                                                     Age                                   Years 
อยู่บ้านเลขที่............................ ถนน....................................ต าบล/แขวง...........................................
Residing/Located at No.        Road                                  Tambol/Sub-District 
อ าเภอ/เขต................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์......................หรือ 
Amphur/District                    Province                              Postal Code                   or 

3) ชื่อ......................................................................................... อายุ..............................................ปี 
Name                                                                     Age                                  Years 
อยู่บ้านเลขที่............................ ถนน....................................ต าบล/แขวง...........................................
Residing/Located at No.        Road                                  Tambol/Sub-District 
อ าเภอ/เขต................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์......................หรือ
Amphur/District                    Province                              Postal Code                   or 

 
 (4) นายสวุิทย์ สิงหจันทร์ ต าแหนง่กรรมการอิสระ อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 22/104 หมูท่ี่ 9 ต.บางตลาด 

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี หรือ 
Mr. Suvit Singhajan, Independent Director, Age 66 years, Residing at 22/104 Moo 9 Bangtalad 
Prakkhet Nonthaburi or 

 (5) นางวัลชลีย์ กาญจนจงกล ต าแหน่งกรรมการอิสระ อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 125/309 ซอย 3/7 
หมู่บ้านแมกไม้ ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 
Mrs. Wanchalee Kanchanachongkol, Independent Director, Age 68 years, Residing at 125/309 
Soi 3/7 Ramintra Road Kannayao Bangkok  

 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรม 
มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 99 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 หรือที่จะ
พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

Only one of the foregoing persons as my/our proxy to attend and cast the votes on my/our behalf at the 
2021 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Tuesday, April 27, 2021 at 10.00 hrs., at Magic 
Room 3, 2nd floor, Miracle Grand Convention Hotel, located 99 Kamphaeng Phet 6 Road, Talad Bangkhen Sub- 
District, Laksi District, Bangkok 10210, or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้ารว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในครั้งนี้ ดังนี้ 
I/We authorize my/our proxy to attend and cast the votes on my/our behalf in the following manner: 

 มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
      The voting rights in all the voting shares held by me/us are granted to the proxy. 
 มอบฉันทะบางส่วน คือ 
      The voting rights in part of the voting shares held by me/us are granted to the proxy as follows: 
       หุ้นสามญั ……………………….หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ………………………..เสียง 
            Ordinary shares of               shares which are entitled to cast                               votes 
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       หุ้นบุรมิสิทธิ …………………….หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ………………………..เสียง 
            Preferred shares of              shares which are entitled to cast                               votes 
      รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด ………………………………………….เสียง 
      the total voting rights granted to the proxy equal to                               votes 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั้งนี้ ดังนี้ 
I/We authotize my/our proxy to cast the votes at the meeting on my/our behalf in the following manner: 

วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
Agenda Item 1 To consider and adopt the Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders  

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion. 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้
       (b) The proxy must cast the votes in accordance with our instruction as follows: 

 เห็นดว้ย         เสียง 
 approve with                         votes         

 ไม่เห็นด้วย         เสียง 
disapprove with                       votes         

 งดออกเสียง         เสียง 
abstain with        votes    

วาระที่ 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2563 
Agenda Item 2  To acknowledge the Company’s operation results for the year 2020 

วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมต ิ
This agenda item is for acknowledgement, therefore there is no vote casting required. 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบปบีญัชสีิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
Agenda Item 3  To consider and approve the Company’s Financial Statements for the fiscal year ended 

on December 31, 2020 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion. 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้
       (b) The proxy must cast the votes in accordance with our instruction as follows: 

 เห็นด้วย         เสียง 
 approve with                             votes         

 ไม่เห็นด้วย         เสียง 
disapprove with                            votes         

 งดออกเสียง         เสียง 
abstain with        votes  
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลและจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
Agenda Item 4 To consider and approve the payment dividends and the allocation of net profits as a 

legal reserve  

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion. 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้
       (b) The proxy must cast the votes in accordance with our instruction as follows: 

 เห็นด้วย         เสียง 
 approve with                         votes         

 ไม่เห็นด้วย         เสียง 
disapprove with                       votes         

 งดออกเสียง         เสียง 
abstain with        votes    

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจ าปี 2564 
Agenda Item 5 To consider and approve the appointment of directors to replace those who retired by 

rotation for the year 2021 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion. 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้
       (b) The proxy must cast the votes in accordance with our instruction as follows: 

 การแต่งต้ังกรรมการทั้งชดุ 
  Appointment of the entire nominated directors as a group  

  เห็นด้วย         เสียง 
     approve with                  votes         
  ไม่เห็นดว้ย        เสียง 
     disapprove with                 votes         

  งดออกเสียง        เสียง 
    abstain with        votes    

 การแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 
                 Appointment of each nominated director individually 

5.1 ชื่อกรรมการ   รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา     
                    Name of Director Assoc. Prof. Prapas Praisuwanna      

  เห็นด้วย         เสียง 
     approve with                  votes         
  ไม่เห็นดว้ย        เสียง 
     disapprove with                 votes         
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  งดออกเสียง        เสียง 
    abstain with        votes    

5.2 ชื่อกรรมการ        นายวรพจน์ ยศะทัตต์     
                    Name of Director        Mr. Worapoj Yodsatat 

  เห็นด้วย         เสียง 
     approve with                  votes         
  ไม่เห็นดว้ย        เสียง 
     disapprove with                 votes         

  งดออกเสียง        เสียง 
    abstain with        votes    

5.3 ชื่อกรรมการ        นายสมศักด์ิ หลิมประเสริฐ     
                 Name of Director         Mr. Somsak Limprasert 

  เห็นด้วย         เสียง 
     approve with                  votes         
  ไม่เห็นดว้ย        เสียง 
     disapprove with                 votes         

  งดออกเสียง        เสียง 
    abstain with        votes    

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าป ี2564 
Agenda Item 6 To consider and approve fixing the director’s remuneration for the year 2021 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion. 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้
       (b) The proxy must cast the votes in accordance with our instruction as follows: 

  เห็นดว้ย         เสียง 
     approve with                  votes         
  ไม่เห็นดว้ย        เสียง 
     disapprove with                 votes         

  งดออกเสียง        เสียง 
    abstain with        votes    
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญช ีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ีประจ าป ี2564 
Agenda Item 7 To consider and approve the appointment of auditors and fixing the auditors’ 

remuneration for the year 2021 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion. 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้
       (b) The proxy must cast the votes in accordance with our instruction as follows: 

  เห็นดว้ย         เสียง 
     approve with                  votes         
  ไม่เห็นดว้ย        เสียง 
     disapprove with                 votes         

  งดออกเสียง        เสียง 
    abstain with        votes    

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามญัเพิม่ทนุของบริษัท ตามแบบมอบอ านาจ
ทั่วไป (General Mandate) 

Agenda Item 8 To consider and approve the extension of the allocation of the Company's newly issued 
ordinary shares under the General Mandate 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion. 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้
       (b) The proxy must cast the votes in accordance with our instruction as follows: 

  เห็นด้วย         เสียง 
     approve with                  votes         
  ไม่เห็นดว้ย        เสียง 
     disapprove with                 votes         

  งดออกเสียง        เสียง 
    abstain with        votes    

วาระที่ 9 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ และการเปลี่ยนแปลงก าหนดระยะเวลาการใช้
เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก ( IPO) 
อย่างไม่เป็นนัยส าคัญ  

Agenda Item 9 To acknowledge the insignificant change in the objective and the period of use of 
proceeds received from the initial public offering (IPO) 

วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมต ิ
This agenda item is for acknowledgement, therefore there is no vote casting required. 
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วาระที่ 10 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
Agenda Item 10 Other matters (if any)    

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion. 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้
       (b) The proxy must cast the votes in accordance with our instruction as follows: 

 เห็นดว้ย         เสียง 
 approve with                         votes         

 ไม่เห็นด้วย         เสียง 
disapprove with                       votes         

 งดออกเสียง         เสียง 
abstain with        votes    

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
Any vote casted by the proxy on any agenda that is not consistent with my/our specified instruction in this 
proxy form, will be invalid and will be regarded as not having been casted by me/us as the Company’s 
shareholder. 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่
ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่
เห็นสมควร 
In the event that I/we have not expressly or clearly specified my/our voting instruction on any agenda, or in 
the event that the meeting considers or resolves on any matters other than those stated above, or there is 
any change or any amendment to any relevant facts, the proxy shall then be entited to consider and cast 
the votes on my/our behalf at his/her own discretion. 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting, except any votes casted in contravention of my/our 
instruction specified herein, shall be deemed as my/our acts in all respects. 

 

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

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

ลงลายมือชื่อ/Signed.........................................................ผู้รับมอบฉันทะ/ Grantee 

(.........................................................) 
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ลงลายมือชื่อ/Signed.........................................................ผู้รับมอบฉันทะ / Grantee 

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

ลงลายมือชื่อ/Signed.........................................................ผู้รับมอบฉันทะ / Grantee 

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

 

 

หมายเหต/ุRemarks:   

1.  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ 
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลให้เท่านั้น 
The Proxy Form C. is used only for the shareholder whose name in the shareholders’ register is an 
offshore investor who appoints a local custodian in Thailand to be the share depository.   

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
The necessary evidence to be enclosed with the proxy form is: 
(1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

Power of Attorney granted by the shareholder to the custodian by which the custodian is appointed to 
sign the proxy form on the shareholder’s behalf; and  

(2)  หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)  
Letter of Certification certifying that the authorized signatory of the proxy is licensed to operate the 
custodial business. 

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The shareholder who is appointing the proxy must grant a proxy to only one person to attend and vote at 
the meeting. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several portions and 
granted to more than one proxy in order to divide the votes. 

4.   วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
For the agenda to appoint directors, the meeting may consider to appoint the entire nominated directors as 
a group or each nominated director individually. 

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ า
ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
In case there are more agenda items than those specified above to be discussed in the meeting, the 
shareholder may use the Attachment to Proxy Form C as attached.  
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Attachment to Proxy Form C. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ 
คอนเวนชั่น 99 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน 
เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

The appointment of proxy by a shareholder of CPT Drives and Power Public Company Limited for the 2020 
Annual General Meeting of Shareholders to be held on Tuesday, April 27th, 2021 at 10.00 hrs., at Magic Room 
3, 2nd floor, Miracle Grand Convention Hotel, located 99 Kamphaeng Phet 6 Road, Talad Bangkhen Sub- 
District, Laksi District, Bangkok 10210, or such other date, time and place as the meeting may be adjourned 
 
วาระที่.................... เรื่อง...........................................................................................................................................  
Agenda No.    re: 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion. 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้
       (b) The proxy must cast the votes in accordance with our instruction as follows: 

 เห็นด้วย         เสียง 
 approve with                         votes         

 ไม่เห็นด้วย         เสียง 
disapprove with                       votes         

 งดออกเสียง         เสียง 
abstain with        votes    

วาระที่.................... เรื่อง...........................................................................................................................................  
Agenda No.    re: 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion. 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้
       (b) The proxy must cast the votes in accordance with our instruction as follows: 

 เห็นด้วย         เสียง 
 approve with                         votes         

 ไม่เห็นด้วย         เสียง 
disapprove with                       votes         

 งดออกเสียง         เสียง 
abstain with        votes    
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วาระที่.................... เรื่อง...........................................................................................................................................  
Agenda No.    re: 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion. 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้
       (b) The proxy must cast the votes in accordance with our instruction as follows: 

 เห็นด้วย         เสียง 
 approve with                         votes         

 ไม่เห็นด้วย         เสียง 
disapprove with                       votes         

 งดออกเสียง         เสียง 
abstain with        votes    

วาระที่.................... เรื่อง...........................................................................................................................................   
Agenda No.    re: 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion. 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้
       (b) The proxy must cast the votes in accordance with our instruction as follows: 

 เห็นด้วย         เสียง 
 approve with                         votes         

 ไม่เห็นด้วย         เสียง 
disapprove with                       votes         

 งดออกเสียง         เสียง 
abstain with        votes    

วาระที่.................... เรื่อง...........................................................................................................................................   
Agenda No.    re: 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion. 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้
       (b) The proxy must cast the votes in accordance with our instruction as follows: 

 เห็นด้วย         เสียง 
 approve with                         votes         

 ไม่เห็นด้วย         เสียง 
disapprove with                       votes         

 งดออกเสียง         เสียง 
abstain with        votes    
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วาระที่.................... เรื่อง พิจารณาอนุมัติแตง่ตั้งกรรมการ (ต่อ) 
Agenda No.          re: To consider and approve the appointment of directors (Continued) 
ชื่อกรรมการ         
Name of Director  

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion. 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้
       (b) The proxy must cast the votes in accordance with our instruction as follows: 

 เห็นด้วย         เสียง 
 approve with                         votes         

 ไม่เห็นด้วย         เสียง 
disapprove with                       votes         

 งดออกเสียง         เสียง 
abstain with        votes    

ชื่อกรรมการ         
Name of Director  

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion. 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้
       (b) The proxy must cast the votes in accordance with our instruction as follows: 

 เห็นด้วย         เสียง 
 approve with                         votes         

 ไม่เห็นด้วย         เสียง 
disapprove with                       votes         

 งดออกเสียง         เสียง 
abstain with        votes    

ชื่อกรรมการ         
Name of Director  

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion. 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้
       (b) The proxy must cast the votes in accordance with our instruction as follows: 

 เห็นด้วย         เสียง 
 approve with                         votes         

 ไม่เห็นด้วย         เสียง 
disapprove with                       votes         

 งดออกเสียง         เสียง 
abstain with        votes    
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ชื่อกรรมการ         
Name of Director  

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion. 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้
       (b) The proxy must cast the votes in accordance with our instruction as follows: 

 เห็นด้วย         เสียง 
 approve with                         votes         

 ไม่เห็นด้วย         เสียง 
disapprove with                       votes         

 งดออกเสียง         เสียง 
abstain with        votes    

ชื่อกรรมการ         
Name of Director  

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion. 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้
       (b) The proxy must cast the votes in accordance with our instruction as follows: 

 เห็นด้วย         เสียง 
 approve with                         votes         

 ไม่เห็นด้วย         เสียง 
disapprove with                       votes         

 งดออกเสียง         เสียง 
abstain with        votes    
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 
รายชือ่ และรายละเอียดของกรรมการอิสระทีบ่ริษัทเสนอเปน็ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

(1) ประวัติของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 

ชื่อ-นามสกุล:    นายสุวิทย์ สิงหจันทร ์

ที่อยู:่    บ้านเลขที่ 22/104 หมู่ที่ 9 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุร ี

ต าแหน่งปัจจบุัน:    ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

อาย:ุ    66 ปี 

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง: 2555-ปัจจบุัน 

จ านวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนที่ออกและช าระแล้ว (ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ริหารหรือกรรมการหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ:่ -ไม่ม-ี 

คุณวุฒิทางการศึกษา: 

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรม์หาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 

- ปริญญาตรี นติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ประวัติการอบรม: 

- ผ่านการอบรม Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 

176/2013 

- ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 

104/2013 

ประวัติการท างานทีส่ าคญั  

2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท ซีพทีี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 

2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท เพาเวอร์โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด 
(มหาชน) 

2555 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

2555 - ปัจจุบัน     ผู้ทรงคุณวฒุิ ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท:  
-ไม่มี- 
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จ านวนคร้ังที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2563: จ านวน 6/6 ครั้ง 

จ านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2563: จ านวน 4/4 ครั้ง 

การมีสว่นได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 น้ี : -ไม่ม-ี 

ข้อมูลอื่นๆ: ไมม่ีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกจิการใดๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา  
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(2) ประวัติของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ (2) 

ชื่อ-นามสกุล:    นางวัลชลีย์ กาญจนจงกล 

ที่อยู:่    125/309 ซอย 3/7 หมู่บา้นแมกไม้ ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว 

     เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 

ต าแหน่ง:  รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

อาย:ุ    68 ปี 

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง: 2561-ปัจจบุัน 

จ านวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 1,614,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.18 ของทุนที่ออกและช าระแล้ว (ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2563) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ริหารหรือกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ:่ -ไม่ม-ี 

คุณวุฒิทางการศึกษา     

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต คณะพฒันาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพฒันบรหิารศาสตร์ (นิด้า) 

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

ประวัติการอบรม: 

ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิัทไทย รุ่นที่ 104/2013 

ประวัติการท างานทีส่ าคญั  

2562 - ปัจจุบัน   กรรมการ และกรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม บรษิัท ยุวัลย์ 2019 จ ากัด 

2561 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ 
เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 

2555 - 2561 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่ที่อาจท าให้เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ หรือแข่งขนัทางธุรกิจกับบริษัท:  

-ไม่ม-ี 

จ านวนคร้ังที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2563: จ านวน 5/6 ครั้ง 

จ านวนคร้ังที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2563: จ านวน 3/4 ครั้ง 

การมีสว่นได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 น้ี : -ไมม่-ี 

ข้อมูลอื่น ๆ: ไมม่ีส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกจิการใด ๆ ที่บริษทัเป็นคู่สัญญา  
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 
ค าชี้แจงวิธีการลงทะเบยีน การมอบฉันทะ เอกสารและหลกัฐานที่ผู้เข้าร่วมประชมุต้องน ามาแสดง 

ในวันประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ถอืหุ้น 
บริษัท ซพีีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 

การลงทะเบียน 

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ของบริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
(“บริษัท”) จะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันพุธที่ 27 เมษายน 2564 ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรม 
มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 99 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 ตามแผนที่
สถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) โดยบริษัทจะด าเนินการ
ลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะ
มาประชุม โปรดน าหนังสือนัดประชุม ใบลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ (ถ้ามี) มาด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมผู้ถือ
หุ้นของบริษัท เป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรก าหนดให้มีการ
ตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานแสดงการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือ
หุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป บริษัทจึงขอชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้ 

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

ก. บุคคลธรรมดา 

(1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตัว
ข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปล่ียนชื่อ – นามสกุล ให้ยื่นหลักฐาน
ประกอบด้วย 

(2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ให้แสดง 

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือ แบบ ข.) ซึ่งได้
กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งติด
อากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

2.2 ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ (ดังที่ก าหนดในข้อ ก. (1)) 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น 

2.3 ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ (ดังที่ก าหนดในข้อ ก. (1)) พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ 

  

ส่วนที่ 1:  วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องน ามาแสดงในวัน

ประชุม 
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ข. นิติบุคคล 

(1) กรณผีูม้ีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดง 

1.1 เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล (ดังที่ก าหนดในข้อ ก. (1)) 

1.2 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยนายทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัท หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการ
ของประเทศนั้น ๆ (แล้วแต่กรณี) ที่มีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วม
ประชุมมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจ
กระท าการแทนนิติบุคคล และประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)  

(2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะและให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม ให้แสดง 

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือ แบบ ข.) ซึ่งได้กรอก
ข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

2.2 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยนายทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัท หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการ
ของประเทศนั้น ๆ (แล้วแต่กรณี) ที่มีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วม
ประชุมมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องโดย 
ผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล และประทับตรานิติบุคคล (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 6 
เดือน)  

2.3 ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ 
(ดังที่ก าหนดในข้อ ก. (1)) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล 

2.4 ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ (ดังที่ก าหนดใน ข้อ ก. (1)) พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ 

ค. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น
ผู้รับฝากและดูแลหุ้น  

3.1  เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian) ให้แสดง 

 1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของ 
ผู้มีอ านาจกระท าการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบ
ฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน 
(Custodian) 

 3) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  (ดังที่ก าหนดในข้อ ก. (1)) ของ 
คัสโตเดียน (Custodian) และเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงผู้มีอ านาจกระท าการแทนของ 
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คัสโตเดียน (Custodian) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจกระท าการแทนของ 
คัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ในฐานะผู้มอบฉันทะ 

 4) ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ (ดังที่ก าหนดในข้อ ก. (1)) ของผู้มีอ านาจกระท าการ
แทนของคัสโตเดียน (Custodian) พร้อมการรับรองส าเนาถูกต้อง 

3.2  เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ ให้แสดง 

1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะแทน 

2) เอกสารแสดงตัวตนของผู้ถือหุ้น ตามก าหนดไว้ใน ข้อ ก. (1) (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือ  
ข้อ ข. (1) (กรณีนิติบุคคล) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น หรือผู้มีอ านาจกระท า
การแทนของผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) 

3.3 เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบฉันทะ ให้แสดง 

 ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ตามก าหนดไว้ใน ข้อ ก. (1) (กรณีบุคคลธรรมดา) ของ 
ผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

กรณีมีการมอบอ านาจช่วงก่อนการมอบฉันทะ เอกสารแสดงการมอบอ านาจช่วงทุกช่วงต้องครบถ้วน ไม่
ขาดตอน และมีถ้อยค าให้มอบอ านาจช่วงได้ รวมถึงส าเนาเอกสารของผู้มอบอ านาจช่วงทุกช่วงต้อง
ครบถ้วน และรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ 

เอกสารที่จัดท าขึ้นในต่างประเทศ ต้องมีการรับรองโดยโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหน่วยงานที่มี
อ านาจคล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย 
หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้กระท าการแทนอีกชั้นหนึ่ง 

เอกสารที่มีต้นฉบับไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท าค าแปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมรับรองความถูกต้อง
ของค าแปลโดยผู้มอบฉันทะ 

2. วิธีการมอบฉันทะ 

 บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ จ านวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ตาม
แบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ก าหนดไว้ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง  
ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี ้

(1) แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน 

(2) แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว 

(3) แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดี ยน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยด าเนินการ ดังนี้  
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1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้ 

1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้ง แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง 

1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้ใช้เฉพาะหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
เท่านั้น 

2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคข์องผู้ถอืหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษัทคนใดคนหนึ่ง ตามข้อมูลกรรมการอิสระที่ระบุไว้ใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยให้ระบุชื่อพร้อม
รายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือระบุชื่อกรรมการอิสระ โดยเลือกเพียงท่าน
เดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น
โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบ
ฉันทะเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนซ่ึงน้อยกว่าจ านวนที่ตน
ถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นคัสโตเดียน (Custodian) ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและถูกแต่งตั้งให้
เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

3. ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ ณ วันที่ท าหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ทั้งนี้ 
บริษัทได้อ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ ณ จุดรับลงทะเบียนก่อนเข้า
ประชุม ณ จุดลงทะเบียน 

4. เพื่อความสะดวกในการตรวจเอกสาร ผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ
มายังส่วนงานเลขานุการบริษัทได้ที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท เลขที่ 230/7 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ภายในวันที่ 21 เมษายน 2564 หรือก่อนเวลาเริ่ม
การประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลา
เริ่มประชุม  

 

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 

วาระทั่วไป 

1. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้น 
หรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน (Custodian)) 

2. ในกรณีมอบฉันทะ 

2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น  
การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 

2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ 
หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุใน

ส่วนที่ 2:  วิธีการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน 
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หนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะ
มีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร 

วาระเลือกต้ังกรรมการ (วาระที่ 5) 

ส าหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดย
ใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ และวิธีดังต่อไปนี้ 

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

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1) เพื่อเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการคนอ่ืน ๆ ไม่ได ้

(3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับจะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจ านวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจ านวนที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

ทั้งนี้ เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ส าหรับระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งบัตรลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง 

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้ 

1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็น
จากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับ
มอบฉันทะชูมือขึ้น (เว้นแต่กรณีที่เป็นการลงคะแนนลับ) ผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วยโดยไม่ต้องชูมือ โดย
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็น
การออกเสียงของคัสโตเดียน (Custodian) ที่ในหนังสือมอบฉันทะก าหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้) 

2. บริษัทได้จัดให้มีตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายภายนอกที่เป็นอิสะ (Inspector) เพื่อท าหน้าที่ดูแล และตรวจสอบการ
นับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และ
ข้อบังคับของบริษัท   
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มติของผู้ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี 

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม 

- กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่
กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นก าหนด โดยประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนใน
แต่ละวาระดังกล่าว 

1. หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด 

2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้นและ
ประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการ
ออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ 

3. การลงคะแนนลับอาจกระท าได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้
ลงคะแนนลับ โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้ก าหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีมติให้ลงคะแนนลับ 

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียง
แต่ละวาระจากการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยประธานที่ประชุมจะขอให้
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกมือและท าเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนนในบัตร
ลงคะแนน โดยบริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ออก
จากจ านวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และจะแจ้งผล
การนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จส้ินการประชุม  ทั้งนี้ จ านวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้ 
เน่ืองจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือกลับก่อน 

กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนน เช่น 
ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรลงคะแนน หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณี Custodian) หรือกรณีที่มี
การแก้ไขการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อก ากับ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกับการประชมุผู้ถือหุน้ 

หมวด 3 
กรรมการ 

20 ให้ทีป่ระชมุผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวธิีการดังต่อไปนี้ 

 (1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง 

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยูท่ั้งหมดตามข้อ (1) เพื่อเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการคนอ่ืนๆ ไม่ได้ 

(3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับจะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจ านวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจ านวนที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

22 ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดย
อัตรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงทีสุ่ดกับส่วนหนึ่งในสาม 
(1/3) 

 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชน
จ ากัด การออกจากต าแหน่งของกรรมการตามวาระนั้นจะใช้วิธีจับสลากว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีต่อๆ ไปให้
กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ใน
ต าแหน่งนานเท่าๆ กัน เป็นจ านวนมากกว่าจ านวนที่ต้องพ้นจากต าแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้น
จากต าแหน่งโดยวิธีจับสลาก ทั้งนี้ กรรมการผู้ออกตามวาระน้ันๆ อาจถูกเลือกเข้ารับต าแหน่งใหม่อีกก็ได้ 

32 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอ่ืนๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก าหนด ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุน้ซ่ึงมาประชุม ทั้งนี้ ไม่ว่าจะก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน 
หรือก าหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆ ไป หรือก าหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปล่ียนแปลงก็ได้ และให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเล้ียงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท 

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทอีกต่างหากด้วย 

 การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการด ารงคุณสมบัติของกรรมการที่เปน็
อิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะก าหนด 
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หมวด 4 

การประชมุผู้ถือหุ้น 

38. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชมุผูถ้ือหุ้นอยา่งน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุม
สามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระท าภายในส่ี (4) เดือนภายหลังการส้ินสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท 
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือ
หลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันท า
หนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผล
ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการ
ประชุมผู้ถือหุ้นภายในส่ีสิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อ
กันหรือผู้ถือหุ้นคนอ่ืน ๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในส่ีสิบห้า (45) วัน
นับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการ
เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอ านวยความ
สะดวกตามสมควร  

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จ านวนผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท 

39. กิจการอันที่ประชมุสามญัประจ าปีพึงกระท า มีดังนี ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทได้ด าเนินการไปในระยะ
รอบปีที่ผ่านมา 

(2) พิจารณาและอนุมตัิงบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 

(3) พิจารณาจัดสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล 

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และก าหนดค่าตอบแทน 

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชแีละค่าสอบบญัชีของบริษทั 

(6) กิจการอื่น ๆ 

40. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่อ
อนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งเสนอความเห็นและค าแนะน าของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจดัส่งให้ผู้
ถือหุ้น นายทะเบียน และต่อตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่บริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม 

 ค าบอกกล่าวเรียกประชมุผู้ถือหุน้น้ันให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม 
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41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยผู้รับมอบ
ฉันทะไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษทั การมอบฉันทะจะต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและท า
ตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัดก าหนด  

 ก่อนเข้าร่วมประชุม ผู้รับมอบฉันทะจะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธาน
กรรมการก าหนดไว้  

42. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า 
(25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกวา่หนึ่งใน
สาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมา
เข้าร่วมประชมุไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถ้ือหุ้นน้ันได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้น
ร้องขอ การประชมุเป็นอันระงับไป ถ้าการประชมุผู้ถือหุ้นน้ันมใิช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ถอืหุ้นร้องขอ ให้
นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชมุ ในการประชุม
ครั้งหลังนี้ไม่จ าเป็นต้องครบองคป์ระชุม 

43. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ
ของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรอง
ประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานแทน กรณีไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง (1) เป็นประธานในที่ประชุม และให้การ
ประชุมด าเนินไปตามล าดับวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปล่ียนล าดับ
ระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

44. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น การออกเสียงลงคะแนนใน
ส่วนที่ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งนั้น มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและก าหนดให้มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ 

ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นร่วมกันในหุ้นเดียว บุคคลเหล่านั้นจะต้องแต่งตั้งให้บุคคลในจ านวนนั้นแต่เพียงคนเดียวเป็น
ผู้ใช้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน 

การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติ
ให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุม
ก าหนด 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจาก
การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 

45. มติของที่ประชุมผูถ้ือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับ
คะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด  
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(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก)  การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญใหแ้ก่บุคคลอื่น 

(ข)  การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบรษิัท 

(ค)  การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ 
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 

(ง)  การเพิ่มทุนหรือการลดทุน 

(จ)  การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท 

(ฉ)  การออกหุ้นกู้ 

(ช)  การควบบริษทั 

(ซ)  การเลิกบริษัท 

(ฌ) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนด 

46. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จหรือพิจารณาเรื่องที่  
ผู้ถือหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุม
ไม่เสร็จ และจ าเป็นต้องเล่ือนการพิจารณาเรื่องดังกล่าวไป ให้ที่ประชุมก าหนดสถานที่วันและเวลาที่จะประชุม
ครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุม
ไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่
น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย 

47. สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือท้องที่อันเป็น
ที่ตั้งของสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือ ผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากประธานกรรมการจะก าหนด 

หมวด 6 

เงินปันผลและเงินส ารอง 

53. ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมตขิองที่ประชมุผู้ถอืหุ้น หรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเงินปนัผลจะต้องจ่ายจากเงินก าไรเท่านั้น 

การจ่ายเงินปันผลจะต้องแจง้เปน็หนังสือไปยังผูถ้ือหุ้นภายใน หนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชมุผู้ถือหุ้นหรือ
คณะกรรมการมมีติเช่นว่านั้น แล้วแต่กรณี และโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพแ์หง่
ท้องที่ฉบบัหนึ่งเป็นระยะเวลาตดิต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย 

54. ให้บรษิัทประกาศและจ่ายเงินปนัผลหลังจากหักขาดทุนสะสมทัง้หมดออกแล้ว 
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 หากบริษัทขาดทุน ห้ามมใิหจ้่ายเงินปันผลจนกว่าจะได้แก้ไขใหห้ายขาดทุนเช่นนั้น 

55. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้ือหุ้นเป็นครั้งคราวได้เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทมี
ก าไรพอสมควรทีจ่ะกระท าเช่นน้ันได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุน้ทราบในการ
ประชุมคราวต่อไป 

56. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแตจ่ะได้มีก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเรื่องหุ้นบุรมิสิทธิ 

57. บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสุทธิประจ าปี 
หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ สิบ (10) ของทุน 
จดทะเบียน 

นอกจากทุนส ารองดังกล่าว คณะกรรมการอาจจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนส ารองอื่น 
ตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้ 

เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนส ารองอื่น ทุนส ารองตามกฎหมาย และทุนส ารอง
ส่วนล้ ามูลค่าหุ้นตามล าดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้  

58. ในกรณีที่บริษัทยังจ าหน่ายหุ้นไม่ครบตามจ านวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัท
อาจจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ 

หมวด 9 

สมุดบัญชี และการสอบบญัช ี

64. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบดุล และบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปี เพื่อพิจารณาและอนุมัติ งบดุลและบัญชี 

ก าไรขาดทุนน้ีคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผูถ้อืหุ้น 

65. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจ าปี 

(1) ส าเนางบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชี
ของผู้สอบบัญชี 

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงประกอบรายงานดังกล่าว 

66. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น 
ข้อมติทั้งหมดของที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะถือว่าเป็นหลักฐานที่ถูกต้อง และหลักฐานนี้ให้
เก็บรักษาไว้ ณ ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือคณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลใดท าหน้าที่เก็บรักษาไว้ใน
ท้องที่อันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ ในกรณีที่เก็บรักษาไว้ในท้องที่อื่นนอกเหนือจากที่ตั้งส านักงานใหญ่ 
คณะกรรมการต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบก่อน 

67. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีประจ าปีของบริษัทและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ผู้สอบบัญชี
ผู้ซึ่งออกไปนัน้จะเลือกกลับเข้าต าแหน่งอีกก็ได้ 
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68. ผู้สอบบัญชีอาจเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทก็ได้ แต่ต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่  
ใดๆ ของบริษัท 

69. ผู้สอบบัญชีมีอ านาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สิน 
และหนี้สินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาท าการของบริษัท ในการนี้  ให้มีอ านาจสอบถามกรรมการ พนักงาน 
ลูกจ้าง ผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และให้ตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่ง
เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของบริษัทได้ 

70. ผู้สอบบัญชีต้องท ารายงานเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีตามกฎหมายว่าด้วยการสอบบัญชี 

71. ผู้สอบบัญชีมีสิทธิท าค าชี้แจงเป็นหนังสือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุม  
ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีก าไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจง
การตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นและให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 
แผนที่สถานทีป่ระชมุ 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ของบริษัท ซพีีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมริาเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 99 ถนนก าแพงเพชร 6  

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 

โทร. 0-2575-5599 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 
แบบขอรับหนังสอืรายงานประจ าปี 2563 และ/หรือ งบการเงินประจ าปี 2563 ในรูปแบบหนังสือ 

บริษัท ซพีีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน)   

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ได้จัดท ารายงานประจ าปี 2563 (รวมงบการเงินประจ าปี 

2563) ในรูปแบบ QR Code และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว  

อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจ าปี 2563 (รวมงบการเงินประจ าปี 2563) ที่

จัดพิมพ์ในรูปแบบหนังสือ ซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียวกับ QR Code โปรดท าเครื่องหมายในช่อง  ที่ท่านประสงค์ขอรับ

เอกสารที่จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม และกรอกรายละเอียดข้างท้ายนี้ และน ามายื่น ณ จุดลงทะเบียนในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ าปี 2564 ในวันที่ 27 เมษายน 2564 หรือส่งกลับมายังบริษัทตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ (ด้านล่างนี้) และหากไม่สามารถ 

มารับได้ด้วยตนเอง ทางบริษัทจะจัดส่งทางให้ท่านไปรษณีย์ต่อไป 

มีความประสงค์ขอรับเอกสารดังต่อไปนี้ ในรูปแบบหนังสือ 

 รายงานประจ าปี 2563 

 งบการเงินประจ าปี 2563 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 

โปรดระบุเพิ่มเติม           ฉบับภาษาไทย  ฉบับภาษาอังกฤษ 

ข้าพเจ้า ชื่อ            นามสกุล           

ที่อยู่ เลขที่          หมู่ที่      ซอย      

หมู่บ้าน          ถนน           

แขวง/ต าบล           เขต/อ าเภอ          

จังหวัด           รหัสไปรษณีย์         

โทรศัพท์           โทรสาร           

E-mail                      

หมายเหต:ุ เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งกลับไปยังบริษทัผ่านช่องทางดงันี้ 

- ทางโทรสาร 02-580-6332 หรือที่ E-mail address: info@CPTthailand.com 

- ทางไปรษณีย์ วงเล็บมุมซอง (ขอรับหนังสือรายงานประจ าปี 2563 ในรูปแบบหนงัสือ)  
ส่งมาที่ บมจ. ซพีีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด เลขที่ 230/7 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรงุเทพมหานคร 10900 

สอบถามรายละเอียดเพิม่เติมไดท้ี่ : คุณผกามาศ ฉิมเล็ก 

บริษัท ซีพีท ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน)  

โทรศัพท์  02-954-2590 – 2 

mailto:info@CPTthailand.com
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บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 

ส านักงานใหญ ่

230/7 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ, ลาดยาว,  
จตุจักร, กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท:์ 02-954-2590-2, 02-954-2630-2 

อีเมล์ : info@CPTthailand.com 
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