
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2565 

บริษัท ซีเค พาวเวอร ์จํากัด (มหาชน)
วันอังคารที ่26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถย่ืนคําร้อง
เข้าร่วมประชุม (E-Request) ได้ทีลิ่งค์

https://inet.inventech.co.th/CKP173054R

หรือสแกน QR-code

ด้วยบริษัท มีความหว่งใยและตระหนักถึงความรุนแรงของสถานการณ์
การแพรร่ะบาดของไวรัสโคโรนา บริษัทจึงจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น

ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกสใ์นรูปแบบเดียวเทา่นัน้

(บริษัทขอความร่วมมือผูถื้อหุ้นและ/หรือผูรั้บมอบฉันทะ กรุณาศึกษารายละเอียดวิธีการลงทะเบียนสําหรับการ
ประชุมผูถื้อหุ้นผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) และจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจนศึกษาการออกเสียง
ลงคะแนนและขัน้ตอนการเขา้ร่วมประชุม หรือพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเขา้ประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือพบปัญหาการใช้งานระบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ติดต่อ Call center 
ได้ที่: โทรศัพท์ 02-931-9800. ระหว่างวันที่ 18 – 26 เมษายน 2565 เวลา 08.30-17.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finet.inventech.co.th%2FCKP173054R&data=04%7C01%7Cnatta.n%40ckpower.co.th%7C5c57742cb7024ab5b91108da0af8d644%7C01184f5e417049559b42c44d02cbe80d%7C1%7C0%7C637834361137203243%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=7lTb%2BFqmoTkgpATGxybXNtLScRYBdqByQk6v7Go1MKo%3D&reserved=0


   
 

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวสําหรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุม  

สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

 

 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ให้ความสาํคญักบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดยไดจ้ดัใหมี้

มาตรการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2565 (“การประชุมผูถื้อหุ้น”) ตาม พ.ร.บ. 

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงขอแจง้ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี เพ่ือให้ท่านทราบเพ่ือเป็นการปฏิบติัตามกฎหมายดงักล่าว 

วัตถุประสงค์ ความจําเป็น และข้อมูลส่วนบุคคลท่ีจะเก็บรวมรวบ 

 เม่ือท่านดาํเนินการลงทะเบียนในฐานะผูเ้ขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุ้น รวมถึงรับมอบฉันทะสําหรับการลงคะแนน

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแลว้ บริษทัจาํเป็นจะตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามท่ีท่านไดแ้จง้ไวแ้ก่บริษทั 

ไดแ้ก่ ช่ือ นามสกุล ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท ์เลขท่ีบตัรประจาํตวัประชาชน เพ่ือนาํไปใชภ้ายใตว้ตัถุประสงค ์ดงัต่อไปน้ี 

1. เรียกการประชุมผูถื้อหุ้น รวมถึงจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นตามท่ีกฎหมายกาํหนด และ 

2. จดัส่งเล่มแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1 One Report) และ/หรือรายงานความยัง่ยืนแบบบูรณาการ 

(Integrated Sustainability Report) ให้แก่ท่านผูถื้อหุ้นตามท่ีไดแ้จง้มา  

 บริษทัอาจเก็บขอ้มูลภาพถ่าย ภาพวีดิทัศน์ และบันทึกเสียงของท่านระหว่างการประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือใช้เป็น

หลกัฐานของการประชุมผูถื้อหุ้น รวมถึงการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุ้น 

 นอกจากน้ี บริษทัยงัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล และใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านซ่ึงได้รับจาก บริษทั ศูนยรั์บฝาก

หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั (“TSD”) โดยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีมีการจดัเก็บจาก TSD ไดแ้ก่ คาํนาํหน้าช่ือ ช่ือ 

นามสกุล เลขท่ีบตัรประจาํตวัประชาชน หรือเลขหนงัสือเดินทาง และขอ้มูลหุ้น เป็นตน้ 

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

 บริษทัจะดาํเนินการเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นความลบัภายใตข้อ้กาํหนดของกฎหมายตลอดระยะเวลา 

ท่ีจาํเป็นตอ้งใชข้อ้มูลเพ่ือให้เป็นไปตามวตัถุประสงคด์งักล่าวขา้งตน้ โดยบริษทัจะลบขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเร็วท่ีสุด

เม่ือขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวไม่จาํเป็นตอ้งใชต้ามวตัถุประสงคท่ี์แจง้ตามหนงัสือฉบบัน้ีแลว้ 

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

 ตามความแห่งพ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคล พ.ศ. 2562  ถือว่าท่านเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิ

ต่างๆ ตามท่ีกาํหนดไวใ้น พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซ่ึงรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการ

ขอเขา้ถึงและรับขอ้มูลส่วนบุคคลของตนเอง สิทธิในการขอให้โอนขอ้มูลส่วนบุคคลตามวิธีการท่ีกฎหมายกาํหนด สิทธิใน

การคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของตนเอง สิทธิในการขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของตนเอง

ให้ถูกตอ้ง และสิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

การติดต่อบริษัท 

 ท่านสามารถใชสิ้ทธิท่ีกล่าวมาขา้งตน้หรือแจง้ความประสงคอ่ื์นใดเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน โดยติดต่อไปยงั

ฝ่ายกํากับดูแล บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) หมายเลขโทรศพัท์ 02 691 9720-34 ต่อ 13410 และ 13422 หรือ 

ทางอีเมล compliance@ckpower.co.th 
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ท่ี CKP-22-BCC-L-030 

       30 มีนาคม 2565 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2565 ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย : นาํส่งผา่นทาง QR Code ท่ีปรากฏบนหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2565 มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 

2. แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินประจาํปี 2564  

3. รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2564 การจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย  

4. รายละเอียดการสรรหาและขอ้มูลของบุคคลท่ีไดรั้บเสนอช่ือให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนกรรมการ 

ท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ  

5. รายละเอียดการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

6.   รายนามผูส้อบบญัชี และรายละเอียดค่าสอบบญัชี 

7. รายละเอียดกรรมการอิสระผูรั้บมอบฉนัทะ 

8. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. และแบบฟอร์มการลงทะเบียน  

9. ขอ้บงัคบัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุ้น และคะแนนเสียงสาํหรับวาระการประชุม 

10. เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้นหรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ือ

อิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 

11. ขั้นตอนการใชง้านระบบการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2565 ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 

12. วิธีการลงคะแนนเสียงในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2565 ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 

13. แบบฟอร์มคาํถามล่วงหนา้สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2565 ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  

(E-AGM) 

ดว้ยคณะกรรมการของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ไดมี้มติให้เรียกประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2565  

ในวันอังคารท่ี 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  เพียงแบบเดียวเท่านั้น   

ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 4 เลขท่ี 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  

และจากการท่ีบริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิในการเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหนา้นั้น 

ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริษทัจึงกาํหนดระเบียบวาระ ซ่ึงบริษทัได้

เผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี www.ckpower.co.th ตั้งแต่วนัท่ี 24 มีนาคม 2565 แลว้ดงัน้ี 

ระเบียบวาระท่ี 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัประจาํปี 2564 จดัขึ้นเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2564 บริษทั

ไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมแลว้เสร็จ และจดัส่งสําเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้แก่ 

ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ี รวมทั้งไดเ้ผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทัท่ี 

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

http://www.ckpower.co.th/
http://www.ckpower.co.th/
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ความเห็นคณะกรรมการบริษทั  เห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจําปี 2564 มีความถูกต้องและ

ครบถว้นจึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

การลงมติ วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ 

ออกเสียงลงคะแนน 

ระเบยีบวาระท่ี 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล   รายงานผลการดําเนินงานของบริษทัในรอบปี 2564 ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูล

ประจํา ปี  2564 (แบบ 56-1 One Report) ซ่ึงบริษัทได้จัดส่งให้แ ก่ผู ้ถือหุ้นผ่านทาง  

QR Code ท่ีปรากฏบนหนังสือเชิญประชุมคร้ังน้ี และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ

บริษทัท่ี www.ckpower.co.th แลว้ 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั เห็นควรรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2564 ให้ท่ีประชุมรับทราบโดยไม่มี 

การลงมติ  (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2) 

การลงมติ วาระน้ีเป็นวาระเพ่ือทราบจึงไม่ตอ้งลงมติ 

ระเบียบวาระท่ี 3 พจิารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี 2564 ส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2564 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล งบการเงินประจาํปี 2564  ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ตามท่ีแสดงไวใ้นแบบแสดงรายการ

ข้อมูลประจําปี 2564 (แบบ 56-1 One Report – QR Code) ซ่ึงได้ผ่านการพิจารณาของ

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั และผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีแลว้   

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั เห็นควรเสนอท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี 2564 ส้ินสุดวันท่ี  

31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั 

และผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีแลว้  (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2) 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

ระเบียบวาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2564 การจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสํารองตาม

กฎหมาย  

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล จากงบการเงินเฉพาะกิจการประจาํปี 2564  ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ตามท่ีแสดงไว้

ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2564 (แบบ 56-1 One Report – QR Code)  บริษัท 

มีผลการดาํเนินงานเป็นกาํไร และไม่มีขาดทุนสะสม ซ่ึงตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญติั

บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ประกอบขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 54 กาํหนดว่า ห้ามมิให้จ่ายเงิน

ปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกาํไร ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยูห่้ามมิให้

จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งจ่ายตามจาํนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ  กนัและการจ่ายปันผลตอ้งไดรั้บ

การอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  
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 ข้อบังคับบริษัท ข้อ 55 กําหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็น 

ทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา  

(ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  ซ่ึงบริษทัได้

จัดสรรเงินไวเ้ป็นทุนสํารองตามกฎหมายในปี 2564 เป็นจาํนวน 43,577,006.00 บาท โดย  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทได้จัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายแล้ว จํานวน

210,711,500.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.6 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั 

 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิตาม 

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสํารองตามท่ี

กฎหมายกาํหนด ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษทั 

แผนการลงทุน ความจาํเป็นของการใชเ้งินลงทุน ภาระผูกพนัตามเง่ือนไขของสัญญาเงินกู ้

ปัจจัยและความเหมาะสมอ่ืนในอนาคต โดยเม่ือคณะกรรมการบริษทัมีมติเห็นชอบให้

จ่ายเงินปันผลประจาํปีแลว้ จะตอ้งนาํเสนอเพ่ือขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั เม่ือพิจารณาผลการดาํเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัประกอบนโยบาย 

การจ่ายเงินปันผลของบริษทัแล้ว เห็นว่าปี 2564 บริษัทมีกําไรเพียงพอในการจ่ายเงิน 

ปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น จึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุน

สํารองตามกฎหมายสําหรับปี 2564 เป็นจํานวน 43,577,006.00 บาท และจ่ายเงินปันผล 

ในอตัราหุ้นละ 0.080 บาท โดยจ่ายจากกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งน้ี เงินปันผล

ดังกล่าวจะจ่ายให้กับผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผลตามท่ีปรากฏช่ือ ณ วนักาํหนดสิทธิ 

ผู ้ถือหุ้น (Record Date) ในวันท่ี 6 พฤษภาคม 2565 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันท่ี  

20 พฤษภาคม 2565  (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3) 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

ระเบียบวาระท่ี 5  พจิารณาอนุมัตแิต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 20  กาํหนดให้กรรมการจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) ออกจากตาํแหน่ง

ถา้จาํนวนกรรมการจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกลเ้คียงท่ีสุด

กบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจไดรั้บเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ 

ก็ได ้

โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2565 น้ี กรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ 4 คน 

คือ นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์นายณรงค์ แสงสุริยะ ดร. ภทัรุตม์ ทรรทรานนท์ และนายธนวฒัน์  

ตรีวิศวเวทย ์ 

 และจากการท่ีบริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพ่ือให้รับการพิจารณา

เห็นชอบเสนอเขา้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้น 

รายใดเสนอช่ือบุคคลใดเข้ารับการพิจารณา และท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและ 

กําหนดค่าตอบแทนคร้ังท่ี 1/2565 เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2565  ได้มีมติเห็นควรเสนอ 

ให้กรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง 
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ความเห็นคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษัทซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือ พิจารณากลั่นกรองแล้ว 

เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่ง 

ตามวาระตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คือ นายปลิว  

ตรีวิศวเวทย ์นายณรงค์ แสงสุริยะ ดร. ภทัรุตม์ ทรรทรานนท์ และนายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย  ์ 

กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4) 

การลงมติ วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติแต่งตั้ งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ 

ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระท่ี 6  พจิารณาอนุมัตกิําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล ตามข้อบังคบับริษทั ข้อ 33 กาํหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เบ้ียประชุม  

เบ้ียเล้ียง และสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทหรือตามท่ีท่ีประชุม 

ผูถื้อหุ้นจะพิจารณากาํหนด 

ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจําปี 2564 ได้อนุมัติรางวัลประจําปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 

2,800,000.00 บาท และค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000.00 บาท  

  สาํหรับปี 2565 คณะกรรมการบริษทัเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติักาํหนด

ค่าตอบแทนกรรมการตามอตัราและหลกัเกณฑต์ามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน คร้ังท่ี 1/2565 เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2565 ดงัน้ี  

1. รางวัลประจําปี 2564 สําหรับกรรมการ โดยจัดสรรตามระยะเวลาท่ีดํารงตําแหน่ง 

ในวงเงินรวมประมาณ 6,570,000.00 บาท 

2. ค่าตอบแทนประจําปี 2565 สําหรับกรรมการ และกรรมการชุดย่อย โดยจัดสรร 

ตามระยะเวลาท่ีดาํรงตาํแหน่ง ในวงเงินรวมประมาณ 5,000,000.00 บาท รายละเอียด

ดงัน้ี 

2.1 ค่าตอบแทนกรรมการในอัตรา 300,000.00 บาทต่อคนต่อปี และค่าตอบแทน

กรรมการชุดยอ่ยในอตัรา 40,000.00 บาทต่อคนต่อปี 

2.2 ค่าตอบแทนประจาํตาํแหน่งประธานกรรมการในอตัรา 300,000.00 บาทต่อปี และ

ประธานคณะกรรมการชุดยอ่ยในอตัรา 100,000.00 บาทต่อคนต่อปี 

3.  ไม่มีสิทธิประโยชน์อ่ืนใด   

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามขอ้เสนอ

ของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ดงัน้ี  

1. รางวลัประจาํปี 2564 สําหรับกรรมการ โดยจัดสรรตามระยะเวลาท่ีดาํรงตาํแหน่ง  

ในวงเงินรวมประมาณ 6,570,000.00 บาท 

2. ค่าตอบแทนประจาํปี 2565 สําหรับกรรมการ และกรรมการชุดย่อย โดยจัดสรรตาม

ระยะเวลาท่ีดาํรงตาํแหน่ง ในวงเงินรวมประมาณ 5,000,000.00 บาท   

3.  ไม่มีสิทธิประโยชน์อ่ืนใด   

 (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 5)  
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การลงมติ     วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทั้งหมด

ของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 7 พจิารณาอนุมัตแิต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสําหรับปี 2565 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 และข้อ 53 กําหนดให้ในการประชุมสามัญประจําปีต้องมี 

การพิจารณาแต่งตั้ งผู ้สอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู ้สอบบัญชี 

โดยผูส้อบบัญชีซ่ึงพน้จากตาํแหน่งไปแล้วนั้นมีสิทธิท่ีจะได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับ

ตาํแหน่งไดอี้ก  

ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 1/2565 เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2565 ไดพิ้จารณา

ขอ้เสนอให้บริการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีจากสํานกังานสอบบญัชีรายเดิม คือ บริษทั 

สํานักงาน อีวาย จาํกดั ประกอบกบัไดพิ้จารณาถึงความน่าเช่ือถือ ความเป็นอิสระ ความรู้ 

และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้คาํปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี  

การรับรองงบการเงินไดท้นัเวลา ตลอดจนความเหมาะสมของค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม 

บริษทัมีการหมุนเวียนผูส้อบบญัชีของบริษทัเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(สํานกังาน ก.ล.ต.)  และหน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวข้อง โดยบริษทัสามารถแต่งตั้งผูส้อบบัญชีรายใหม่ท่ีสังกัดสํานักงานสอบบญัชี

เดียวกบัผูส้อบบญัชีรายเดิมได ้จึงเห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 

2/2565 เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2565 พิจารณาเห็นชอบเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

แต่งตั้ง นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตกุ์ล หรือนางชลรส สันติอศัวราภรณ์ หรือนางวิไล สุนทรวาณี 

จากสํานักงานสอบบญัชีรายเดิมคนหน่ึงคนใดเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2565 

โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 1,065,000.00 บาท และค่าใชจ้่ายอ่ืนตามท่ีเกิดขึ้นจริง 

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอเป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต.  

ซ่ึงไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั หรือบริษทัย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ท่ีเสนอให้แต่งตั้ง นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนนัต์กุล หรือนางชลรส สันติอศัวราภรณ์ หรือนางวิไล 

สุนทรวาณี แห่ง บริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกัด คนหน่ึงคนใดเป็นผูส้อบบัญชีของบริษทั

ประจาํปี 2565โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 1,065,000.00 บาท และค่าใช้จ่ายอ่ืนตามท่ีเกิดขึ้นจริง  

(ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 6)  

การลงมติ วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ 

ออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระท่ี 8 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 จึงเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นโปรดเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา ในรูปแบบการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ดงักล่าวโดย

พร้อมเพรียงกัน โดยบริษทัจะเปิดให้ลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. และหากท่านไม่สามารถเขา้ร่วม

ประชุมได ้ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั คือ ดร.จอน วงศส์วรรค ์ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ

อิสระ หรือบุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสาร

รายละเอียดกรรมการอิสระผูรั้บมอบฉนัทะ (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 7)  
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อน่ึง บริษทัไดจ้ดัเตรียมหนงัสือมอบฉันทะสําหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2565 มาพร้อมกนัน้ีแลว้ (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 8) 

โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉันทะ และขอความร่วมมือส่งหนงัสือมอบฉนัทะและเอกสารประกอบ

ฉบบัจริงมาถึงบริษทัภายในวนัท่ี 25 เมษายน 2565 หรือนาํส่งหนงัสือมอบฉนัทะและเอกสารประกอบดงักล่าวผา่นระบบลงทะเบียน

ก่อนเขา้ร่วมประชุม และนาํส่งเอกสารหลกัฐานท่ีแสดงความเป็นผูถื้อหุ้นตามท่ีกาํหนดในเอกสารและหลกัฐานแสดงความเป็น 

ผูถื้อหุ้นหรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 10) มาถึงบริษทัภายในวนัท่ี 25 เมษายน 2565  

ทั้งน้ี บริษทัจะดาํเนินการประชุมตามขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามข้อบังคบับริษทั (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 9)  

พร้อมทั้งได้จัดเตรียมเอกสารขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจําปี 2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  

(E-AGM) (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 11) และบริษทัไดจ้ดัเตรียมวิธีการลงคะแนนเสียงในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2565 ผา่นส่ือ

อิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 12)  

              โดยมติคณะกรรมการบริษทั 

 

                                    (ดร. ทนง พิทยะ) 

    ประธานกรรมการ 

หมายเหตุ 1. การประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นคร้ังน้ี บริษัทมีสถานท่ีควบคุมระบบการประชุม ณ ห้องสุพรรณิการ์  

ชั้น 4 เลขท่ี 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉยั แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

2. ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุมโปรดดําเนินการตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่าน 

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยบริษทัเปิดรับลงทะเบียนตั้งแตเ่วลา 12.00 น. หรือสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม 

กรุณาติดต่อ Call Center โทรศพัท ์02-931-9800 (ระหว่างวนัท่ี 18 – 26 เมษายน 2565 เวลา 8.30 – 17.00 น. 

ยกเวน้วนัหยดุราชการ) 

  3. ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะตอ้งเตรียมอีเมลสําหรับย่ืนแบบคาํร้องเพ่ือเขา้ร่วมประชุม (E-Request) 

เพ่ือรับ (1) ลิงก์สําหรับการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม และ (2) Username และ Password สําหรับ 

เขา้ร่วมการประชุม 

  4. สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมและลงมติในการประชุมเป็นสิทธิเฉพาะตวัของผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ 

Username หน่ึงช่ือจะไม่สามารถใช้เขา้สู่ระบบ (log in) Inventech Connect เพ่ือเขา้ประชุมในเวลาเดียวกนั

จากอุปกรณ์ท่ีแตกต่างกนัได ้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะจึงตอ้งใช ้Username และ Password เพ่ือเขา้ร่วม

ประชุมของตนเองเท่านั้น และจะไม่มอบ Username หรือ Password ให้กบับุคคลใด ๆ 

  5. ท่านสามารถ download หนงัสือนดัประชุม เอกสารประกอบการประชุม หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. (แบบ ค.ใชเ้ฉพาะกรณีผูล้งทะเบียนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน

ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น) ไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี www.ckpower.co.th  

   สําหรับผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะสามารถย่ืนแบบคาํร้องเพ่ือเข้าร่วมประชุม (E-Request) หรือนําส่ง

หนงัสือมอบฉันทะกลบัคืนล่วงหนา้ไดท่ี้ฝ่ายกาํกบัดูแล/นกัลงทุนสัมพนัธ์ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั 

- 6 - 

http://www.ckpower.co.th/


- 7 - 
 

(มหาชน) เลขท่ี 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

ภายในวนัท่ี 25 เมษายน 2565  

   บริษทัไดจ้ดัเตรียมอากรแสตมป์ สาํหรับปิดหนงัสือมอบฉนัทะให้แก่ผูรั้บมอบฉนัทะท่ีลงทะเบียนเพ่ือ

เขา้ร่วมประชุม 

 6. ผูถื้อหุ้นสามารถสอบถามขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมในแต่ละระเบียบวาระหรือส่งคาํถามหรือ

ข้อคิด เ ห็นล่วงหน้าก่อนวันประชุมท่ี  email  address :  compliance@ckpower.co . th หรือ 

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

ต่อ 13410, 13421, 13422 หรือ 17035 และโปรดระบุท่ีอยู่หรือขอ้มูลท่ีใชใ้นการติดต่อไดอ้ย่างชดัเจน

เพ่ือบริษทัจะติดต่อกลบัได ้

 7. การจัดการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจําปี 2565 จะดําเนินการประชุมเป็นภาษาไทย ผู ้ถือหุ้น

ชาวต่างชาติโปรดนาํล่ามหรือผูแ้ปลภาษามาดว้ย เพ่ือความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลในการประชุม 

 8. บริษัทได้จัดทาํนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายนอกองค์กร เพ่ือแจ้งให้ผูถื้อหุ้นทราบ 

ถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช ้และการเปิดเผย ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน โดยสามารถศึกษา

รายละเอียดไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี www.ckpower.co.th 

 9. บริษทังดแจกของชาํร่วยเพ่ือเป็นการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย 
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