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  587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสทุธิสารวนิิจฉยั แขวงรัชดาภเิษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  

   587 Sutthisan Winitchai Road, Ratchadaphisek Subdistrict, Dindaeng District, Bangkok 10400, Thailand. 

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

Website: www.ckpower.co.th 

ที CKP-20-BCC-L-069 

       3 กรกฎาคม 2563 

เรือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 

เรียน ท่านผูถ้ือหุน้ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 

สิงทส่ีงมาดว้ย : 1. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 

 2. รายงานประจาํปี 2562 ซึงประกอบดว้ยงบการเงินประจาํปี 2562 (รูปแบบ QR Code) 

3. รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2562  การจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และการ

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  

4. รายละเอียดการสรรหาและขอ้มูลของบุคคลทีไดรั้บเสนอชือให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนกรรมการ

ทพีน้จากตาํแหน่งตามวาระ  

5. รายละเอยีดการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

6.   รายนามผูส้อบบญัชี และรายละเอียดค่าสอบบญัชี 

7. รายละเอยีดกรรมการอสิระผูรั้บมอบฉนัทะ 

8. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. และแบบฟอร์มการลงทะเบยีน  

9. เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม 

10. ขนัตอนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2563 

11. ขอ้บงัคบัในส่วนทเีกียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ และคะแนนเสียงสาํหรับวาระการประชุม 

12. แผนทสีถานทจีดัประชุม 

13. แนวทางและมาตรการรองรับการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 

14. แบบฟอร์มคาํถามล่วงหน้าสาํหรับการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2563 

15. แบบสอบถามสุขภาพ  

 

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

ประจาํปี 2563   ในวันจันทร์ท ี3 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชัน 4 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย 

แขวงรัชดาภิเษก เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร (สิงทส่ีงมาด้วย 12) และจากการทีบริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ใชสิ้ทธิในการเสนอ

เรืองเพือบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้านนั ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอเรืองเพือบรรจุเป็นระเบียบวาระ

การประชุม คณะกรรมการบริษทัจึงกาํหนดระเบียบวาระ ซึงบริษทัไดเ้ผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัที www.ckpower.co.th 

ตงัแต่วนัที  3 กรกฎาคม 2563 แลว้ดงันี 

  

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จาํกัด (มหาชน) 

CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED 
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ระเบียบวาระที 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัประจาํปี 2562 จดัขึนเมือวนัที 23 เมษายน 2562 บริษทั 

ไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมแลว้เสร็จ และจดัส่งสําเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้แก่ 

ผูถื้อหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครังนี รวมทงัได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทัที 

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

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจาํปี 2562 มีความถูกต้องและ

ครบถว้นจึงเห็นควรเสนอทีประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณารับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

การลงมต ิ วาระนีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

ระเบียบวาระที 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล   รายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2562 ปรากฏในรายงานประจาํปี 2562 (QR Code) 

ซึงบริษทัไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถ้ือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครังนี และได้เผยแพร่ผ่านทาง

เวบ็ไซตข์องบริษทัที www.ckpower.co.th แลว้ 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2562 ให้ทีประชุมรับทราบโดยไม่มี 

การลงมติ  (สิงทีส่งมาด้วย 2) 

การลงมต ิ วาระนีเป็นวาระเพือทราบจึงไม่ตอ้งลงมติ 

ระเบียบวาระที 3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจําปี 2562 สินสุดวันที  31 ธันวาคม 2562 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล งบการเงินประจาํปี 2562  สินสุด ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 ตามทีแสดงไวใ้นรายงานประจาํปี 2562

ซึงไดผ้า่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ และผ่านการตรวจสอบ

โดยผูส้อบบญัชีแลว้   

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอทีประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี  2562 สินสุดวันที  

31 ธันวาคม 2562 ซึงได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ  

และผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีแลว้  (สิงทีส่งมาด้วย 2) 

การลงมต ิ วาระนีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

ระเบียบวาระที 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2562 การจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสํารองตาม

กฎหมาย และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล จากงบการเงินเฉพาะกิจการประจาํปี 2562  สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 ตามทีแสดงไวใ้น

รายงานประจาํปี 2562 (QR Code)  บริษทัมีผลการดาํเนินงานเป็นกาํไร และไม่มีขาดทุนสะสม  

ซึงตามขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 54 กาํหนดว่า “ห้ามมิใหจ่้ายเงินปันผลจากเงินประเภทอืนนอกจาก

เงินกาํไร ในกรณีทีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยูห่้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่ง

จ่ายตามจาํนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กนัและการจ่ายปันผลต้องไดรั้บการอนุมติัจากทีประชุม 

ผูถื้อหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครังคราวเมือเห็นว่า



- 3 - 
 

บริษัทมีกําไรสมควรพอทีจะทําเช่นนัน และเมือได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ 

ทปีระชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมครังถดัไป” และบริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัรา

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลงัหักภาษี 

เงินได้นิติบุคคลและทุนสํารองตามทีกฎหมายกําหนด ทงันีการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว 

จะขึนอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัท แผนการลงทุน ความจาํเป็นของการใช้เงินลงทุน  

ภาระผูกพันตามเงือนไขของสัญญาเงินกู้ ปัจจัยและความเหมาะสมอืนในอนาคต โดยเมือ

คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจําปีแลว้ จะต้องนําเสนอเพือขออนุมัติต่อ 

ทปีระชุมผูถื้อหุน้ 

ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 3/2563 เมือวนัที 13 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติ 

เลือนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 จากทีกาํหนดไว้เดิมวนัที 28 เมษายน 2563 

ออกไปอย่างไม่มีกําหนด เนืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของของโรคติดเชือ 

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพือไม่ให้สิทธิของผูถ้ือหุ้นในการไดรั้บเงินปันผล

ประจําปี  2562 ได้รับผลกระทบจากการเลือนประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น  จึงมีมติอนุมัติ 

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานปี 2562 ตามงบการเงิน สินสุดวันที  

31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.0300 บาท โดยจ่ายจากกําไรสุทธิตามงบการเงิน 

เฉพาะกิจการ และกาํหนดให้วนัที 27 เมษายน 2563 เป็นวนักาํหนดรายชือผูถ้ือหุ้นเพือสิทธิ

ในการรับเงินปันผลดงักล่าว ซึงบริษทัไดด้าํเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดงักล่าวแลว้

เมือวนัท ี12 พฤษภาคม 2563 แทนการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 

ขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 55 กาํหนดให้บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึงไวเ้ป็นทุนสํารอง

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า 

ทุนสาํรองนีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  ซึงบริษทัไดจ้ดัสรรเงินไวเ้ป็น

ทุนสาํรองตามกฎหมายในปี 2562 แลว้เป็นจาํนวน 28,487,261 บาท โดย ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 

เงินทุนสาํรองตามกฎหมายทบีริษทัไดจ้ดัสรรแลว้คิดเป็นร้อยละ 1.67  ของทุนจดทะเบียนของบริษทั 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพจิารณาแลว้เห็นควรเสนอทีประชุมผูถ้ือหุ้นพจิารณา ดงันี 

   1. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดาํเนินงานปี 2562 ตามงบการเงิน

สินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.0300 บาท โดยจ่ายจากกาํไรสุทธิ 

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และวนัที 27 เมษายน 2563 เป็นวนักาํหนดรายชือผูถ้ือหุ้น

เพือสิทธิในการรับเงินปันผลดงักล่าว โดยบริษทัไดด้าํเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

แลว้เมือวนัที 12 พฤษภาคม 2563 ซึงเป็นไปตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริษัท  

ครังท ี3/2563 วนัท ี13 เมษายน 2563 

2. อนุมติังดจ่ายเงินปันผลประจาํปีสําหรับผลประกอบการปี 2562 ตามงบการเงินสินสุด  

วนัท ี31 ธนัวาคม 2562 ซึงไดผ่้านการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้อบบญัชีของบริษทั   

เนืองจากไดม้ีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามขอ้ 1 แลว้  

3.     อนุมติัจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมายสําหรับปี 2562 ตามผลกําไรสุทธิ

ประจาํปี 2562 เป็นเงิน 28,487,261 บาท 

(สิงทีส่งมาด้วย 3) 
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การลงมติ วาระนีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

ระเบียบวาระที 5  พจิารณาแต่งตงักรรมการแทนกรรมการซึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 20 กาํหนดใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวน 1 ใน 3 ในการประชุม

สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี โดยให้กรรมการคนทีอยู่ในตาํแหน่งนานทีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

ตามวาระ ซึงกรรมการทีออกตามวาระอาจไดรั้บเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ก็ได ้โดยในการ

ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2563 นี กรรมการทีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ 4 คน คือ ดร.จอน 

วงศส์วรรค ์นายประเสริฐ มริตตนะพร ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์และนายวรพจน์ อชุุไพบลูยว์งศ ์ 

 และจากการทีบริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นมีสิทธิเสนอชือบุคคลเพือให้รับการพิจารณา

เห็นชอบเสนอเขา้รับการแต่งตงัเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ือหุ้นรายใด

เสนอชือบุคคลใดเข้ารับการพิจารณา และทีประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทนครังที 2/2563 เมือวนัที 24 กุมภาพนัธ์ 2563  ได้มีมติเห็นควรเสนอให้กรรมการ 

ทพีน้จากตาํแหน่งตามวาระทงั 4 คน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหนึง 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึงไม่รวมกรรมการทีไดรั้บการเสนอชือ พิจารณากลนักรองแลว้เห็นควรเสนอที

ประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตงักรรมการ แทนกรรมการทีพ้นจากตาํแหน่งตามวาระตาม

ข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการซึงไม่รวม

กรรมการผูไ้ด้รับการเสนอชือได้แก่ คือ   ดร.จอน วงศ์สวรรค์ นายประเสริฐ มริตตนะพร 

 ดร.สุภามาส ตรีวศิวเวทย ์และนายวรพจน์ อชุุไพบูลยว์งศ ์กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไป

อกีวาระหนึง (สิงทส่ีงมาด้วย 4) 

การลงมต ิ วาระนีตอ้งผ่านมติอนุมติัแต่งตงักรรมการเป็นรายบุคคล ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น

ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที 6  พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล ตามข้อบงัคบับริษัท ข้อ 33 กาํหนดว่า...กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เบียประชุม  

เบียเลียง และสวสัดิการต่างๆ ... ตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัหรือตามทีทีประชุมผูถื้อหุ้น 

จะพิจารณากาํหนด... 

ทปีระชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2562 ไดอ้นุมติัรางวลัประจาํปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 3,500,000 

บาท และค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท  

สําหรับปี 2563 คณะกรรมการเห็นควรเสนอทีประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกําหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ ตามอตัราและหลกัเกณฑต์ามมติทีประชุมคณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทนเสนอ ดงันี  

1. รางวลัประจําปี 2562 สําหรับกรรมการ โดยจัดสรรตามระยะเวลาทีดาํรงตําแหน่ง 

ในวงเงินรวมประมาณ 2,800,000 บาท 

2. ค่าตอบแทนประจาํปี 2563 สําหรับกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ในวงเงินรวม

ประมาณ 5,000,000 บาท รายละเอยีดดงันี 
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2.1 ค่าตอบแทนกรรมการในอตัรา 300,000 บาทต่อคนต่อปี และค่าตอบแทน

กรรมการชุดยอ่ยในอตัรา 40,000 บาทต่อคนต่อปี 

2.2 ค่าตอบแทนประจาํตาํแหน่งประธานกรรมการในอตัรา 300,000 บาทต่อคน

ต่อปี และประธานคณะกรรมการชุดยอ่ยในอตัรา 100,000 บาทต่อคนต่อปี 

3.  ไม่มีสิทธิประโยชน์อืนใด   

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอทีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามขอ้เสนอ

ของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ ดงันี  

1. รางวลัประจาํปี 2562 สําหรับกรรมการ โดยจดัสรรตามระยะเวลาทีดาํรงตาํแหน่ง  

ในวงเงินรวมประมาณ 2,800,000 บาท 

2. ค่าตอบแทนประจาํปี 2563 สําหรับกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ในวงเงินรวม

ประมาณ 5,000,000 บาท   

3.  ไม่มีสิทธิประโยชน์อืนใด   

(สิงทีส่งมาด้วย 5)  

การลงมต ิ                    วาระนีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทงัหมด                         

ของผูถื้อหุน้ทีมาประชุม 

ระเบียบวาระที 7 พจิารณาแต่งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสําหรับปี 2563 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 และข้อ 53 กําหนดให้ ในการประชุมสามัญประจําปี ต้องมี 

การพิจารณาแต่งตังผู ้สอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่ าตอบแทนให้แก่ผู ้สอบบัญชี 

โดยผูส้อบบญัชีซึงพน้จากตาํแหน่งไปแลว้นนัมีสิทธิทีจะไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้มารับตาํแหน่งไดอ้กี  

ทีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครังที 1/2563 เมือวนัที 24 กุมภาพนัธ์ 2563 ไดพ้ิจารณา

ขอ้เสนอให้บริการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีจากสํานักงานสอบบญัชีรายเดิม คือ บริษัท 

สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ประกอบกบัไดพ้ิจารณาถึงความน่าเชือถือ ความเป็นอิสระ ความรู้ และ

ประสบการณ์ในการปฏิบติังานสอบบญัชี การใหค้าํปรึกษาในมาตรฐานการบญัชี การรับรอง

งบการเงินไดท้นัเวลา ตลอดจนความเหมาะสมของค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามบริษทัมีการ

หมุนเวียนผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัเพือให้สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์ของสํานักงาน 

ก.ล.ต. และหน่วยงานทีเกียวข้อง โดยบริษัทสามารถแต่งตงัผูส้อบบัญชีรายใหม่ทีสังกัด 

สํานักงานสอบบัญชีเ ดียวกับผู ้สอบบัญชีรายเดิมไ ด้ จึง เห็นควร เสนอต่อทีปร ะชุ ม

คณะกรรมการบริษัทครังที 2/2563 เมือวันที 25 กุมภาพันธ์ 2563 พิจารณาเห็นชอบเพือ 

เสนอต่อทีประชุมผูถ้ือหุ้นแต่งตังผูส้อบบญัชีจากสํานักงานสอบบญัชีรายเดิมและกาํหนด

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีสาํหรับปี 2563 

โดยผูส้อบบญัชีตามรายชือทเีสนอเป็นผูส้อบบญัชีทีไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.)  ซึงไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั 

หรือบริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ ่หรือผูท้ีเกียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอทีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ 

และคณะกรรมการทีเสนอให้แต่งตงั นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวฒัน์ หรือนางสาวศิราภรณ์   

เออือนันต์กุล หรือนางชลรส สันติอศัวราภรณ์ แห่ง บริษทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั คนหนึงคนใด
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เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2563โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 1,035,000 บาท (หนึงลา้น

สามหมืนหา้พนับาทถว้น)  และค่าใชจ่้ายอนืตามทีเกิดขึนจริง (สิงทีส่งมาด้วย 6)  

การลงมต ิ วาระนีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียง   

ลงคะแนน 

ระเบียบวาระที 8 พิจารณาการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นจํานวนเงินคงค้างไม่เกิน 20,000 ล้านบาท 

จากวงเงินเดมิไม่เกนิ 10,000 ล้านบาท 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล ตามทีบริษทัอยูใ่นระหว่างการศึกษาความเป็นไปได ้ในการลงทุนโครงการไฟฟ้าใหม่ รวมถึง

เพือเป็นการเพิมความสามารถในการบริหารจัดการสภาพคล่อง และการชําระคืนหนีของ

บริษทัให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครงัท ี2/2563 

เมือวนัที 25 กุมภาพนัธ์ 2563 พิจารณากลนักรองแลว้ เห็นควรเสนอทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจาํปี 2563 พิจารณาอนุมติัขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้จากเดิมทีวงเงินรวมไม่เกิน 

10,000  ลา้นบาท หรือในเงินสกุลอืนในจาํนวนเทียบเท่า เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 20,000 ลา้นบาท 

หรือในเงินสกลุอนืในจาํนวนเทียบเท่า โดยมีรายละเอยีดเกียวกบัหุน้กูด้งันี 

วตัถุประสงค:์ เพือรองรับการขยายธุรกิจของบริษทั และเป็นแหล่งเงินทุนเพือการดาํเนิน

กิจการของบริษทั และ/หรือ เพือชาํระคืนหนี 

ผูอ้อกหุน้กู้: บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทหุน้กู:้ หุน้กูร้ะบุชือผูถ้ือ ไม่ดอ้ยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีหลกัประกนัและอาจมี

หรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูก้ไ็ด ้

มูลค่ารวมของหุน้กู:้ ยอดคงค้างหุ้นกู ้ทีได้รับอนุมัติให้บริษัทออกจําหน่ายขณะใด

ขณะหนึงในวงเงินรวมไม่เกิน 20,000 ลา้นบาท หรือในเงินสกุลอืน

ในจาํนวนเทียบเท่าโดยคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการ

ผูจ้ ัดการ สามารถพิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู ้ในรูปแบบต่างๆ 

กนัในครังเดียวหรือเป็นคราวๆ โดยเมือหุ้นกูจ้าํนวนใดจาํนวนหนึง

ครบกาํหนดสามารถออกและเสนอขายไดใ้หม่ (Revolving) 

อายหุุน้กู:้ ตามทีคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจ้ดัการจะกาํหนด 

อตัราดอกเบีย: อตัราทีเหมาะสม ตามทีคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการ

ผูจ้ดัการจะกาํหนด  

การเสนอขาย: เสนอขายแก่ผูล้งทุนทวัไป  และ/หรือ บุคคลในวงจาํกดั และ/หรือ 

ผู ล้งทุนสถาบัน และ/หรือ ผู ้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศของ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนโดยสามารถเสนอขายทงัหมดในคราว

เดียวหรือหลายคราวก็ได ้

ทงันี ให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จดัการมีอาํนาจในการกาํหนดรายละเอียด

เกียวกบัหุ้นกู้ ประเภทหลกัประกนั จาํนวนเงิน อายุ มูลค่าทีตราไว ้ราคาเสนอขาย อตัราดอกเบีย 

สิทธิในการไถ่ถอน การทยอยชาํระคืนเงินตน้ วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย 
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 และรายละเอียดอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง ตามทีสภาวการณ์จะเอืออาํนวยและตามระยะเวลาทีเห็นสมควร 

โดยสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กันในครังเดียว หรือเป็นคราวๆ ก็ได้  

และมีอาํนาจแต่งตังผู แ้ทนผู ถ้ ือหุ ้นกู ้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู ้ และ/หรือ ผูจ้ ัด

จาํหน่าย และ/หรือ ผูรั้บประกนัการจดัจาํหน่ายและ/หรือทีปรึกษาและผูท้เีกียวขอ้งต่าง  ๆรวมทงั

การตกลงทาํสญัญา แกไ้ข เจรจาสญัญา และ /หรือ เอกสารอนืใดกบัผูท้เีกียวขอ้ง การจดัเตรียมติดต่อ

ให้ข้อมูล การยืนคาํขอเอกสารหลกัฐานต่างๆต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ 

ตลาดหลกัทรัพย์ สมาคมตลาดตราสารหนีไทย สถาบนัจัดอนัดบัความน่าเชือถือ และ/หรือ 
หน่วยงานอืนใดทีเกียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุ้นกูด้งักล่าว ตลอดจนการกาํหนดหลกัเกณฑ์

เงือนไขและรายละเอียดทีเกียวขอ้ง และการดาํเนินการใดๆ ทีเกียวขอ้ง เพือให้บรรลุวตัถุประสงค์

ดงักล่าวภายใตข้อ้กาํหนดของประกาศ ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑแ์ละกฎหมายทีเกียวขอ้งตลอดจนการ

ดาํเนินการใด  ๆ ทเีกียวเนืองตามความเหมาะสม 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอทีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกูจ้ากเดิม

ทีวงเงินรวมไม่เกิน 10,000 ลา้นบาท หรือในเงินสกุลอืนในจาํนวนเทียบเท่า เป็นวงเงินรวม

ไม่เกิน 20,000 ลา้นบาท หรือในเงินสกุลอนืในจาํนวนเทียบเท่า ดงัรายละเอียดตามทีเสนอ 

การลงมต ิ  วาระนี ต ้อง ผ่านมติอนุม ัติด ้วยค ะแนนเสี ยงไม่น ้อยกว่าสา มใ นสีขอ งจํานวนเ สี ย ง

ทงัหมดของผูถื้อหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที 9     พจิารณาเรืองอืนๆ (ถ้ามี) 

 จึงเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นโปรดเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานทีดงักล่าวโดยพร้อมเพรียงกนั โดยบริษทั 

จะเปิดให้ลงทะเบียนเพือเข้าร่วมประชุมตงัแต่เวลา 13.00 น. และหากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได ้ท่านสามารถ 

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั คือ ดร.ภทัรุตม ์ ทรรทรานนท ์กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

และกรรมการอสิระ หรือบุคคลอืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน รายละเอียดของกรรมการอสิระปรากฏ

ตามเอกสารรายละเอียดกรรมการอสิระผูรั้บมอบฉนัทะ (สิงทีส่งมาด้วย 7) 

 

  อนึง บริษทัไดจ้ดัเตรียมหนังสือมอบฉันทะสําหรับการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 มาพร้อมกนันีแล้ว  

(สิงทีส่งมาด้วย 8) โปรดกรอกขอ้ความและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ และขอความร่วมมือส่งหนงัสือมอบฉนัทะมาถึง

บริษทัภายในวนัที 29 กรกฎาคม 2563 หรือยนืหนังสือมอบฉันทะดงักล่าวต่อพนักงานลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนก่อน 

เข้าร่วมประชุม และขอให้ท่านหรือผูรั้บมอบฉันทะโปรดนําเอกสารและหลกัฐานแสดงความเป็นผู ้ถือหุ้นหรือผู ้แทน 

ของผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม (สิงทีส่งมาด้วย 9) มาแสดงด้วย ทงันี บริษัทจะดาํเนินการประชุมตามขนัตอนและ 

วิธีการลงคะแนนเสียงตามเอกสารขนัตอนการเข้าร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563  (สิงทีส่งมาด้วย 10) และเป็น 

ไปตามขอ้บงัคบับริษทั (สิงทีส่งมาด้วย 11) 

 โดยมติคณะกรรมการ 

 

     - ลายมือชือ -    

                                      (ดร. ทนง พิทยะ) 

 ประธานกรรมการ 
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หมายเหตุ 1. ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะทีเขา้ร่วมประชุมโปรดนําแบบฟอร์มสุขภาพ และแบบฟอร์มลงทะเบียน 

มาแสดง ณ จุดลงทะเบียนในวนัประชุม โดยบริษทัเปิดรับลงทะเบยีนเวลา 13.00 น. ทงันี เพอืความสะดวก

รวดเร็วในการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมโปรดกรอกแบบฟอร์มดงักล่าวล่วงหน้า 

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

กรณีผูล้งทะเบียนต่างประเทศและแต่งตงัให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น)  

ไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทัที www.ckpower.co.th  

   สาํหรับผูถ้ือหุน้ทีมอบฉนัทะสามารถส่งหนงัสือมอบฉันทะกลบัคืนล่วงหนา้ไดท้ีฝ่ายกาํกบัดูแลและ

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

แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ภายในวนัที 29 กรกฎาคม 2563 

 3. ผูถื้อหุ้นสามารถสอบถามขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบัการประชุมในแต่ละระเบียบวาระหรือส่งคาํถามหรือ

ข้อคิดเห็นล่วงหน้าก่อนว ันประชุมที email  address: compliance@ckpower.co.th หรือ 

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

ต่อ 13100, 13320, 13311 หรือ 17035 

                      4. การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563 จะดาํเนินการประชุมเป็นภาษาไทย ผูถื้อหุ้น

ชาวต่างชาติโปรดนาํล่ามหรือผูแ้ปลภาษามาดว้ย เพือความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลในการประชุม 

                       5. บริษทังดแจกของชาํร่วยเพือเป็นการปฏิบตัิตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย 

6.          ดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Coronavirus Diseases 2019, COVID-19) บริษทั 

ขอความร่วมมือจากผูถื้อหุ้นทีประสงคเ์ขา้ร่วมการประชุมปฏิบตัิตามแนวทางของบริษทั (สิงทีส่งมา

ด้วย 13) อยา่งเคร่งครัด เพอืเป็นการแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมส่วนรวม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


