
การประชมุสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2561

วนัจนัทรท่ี์ 23 เมษายน 2561

CPT
Head Office Factory Warehouse

บริษทั ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน)
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กรรมการและผูบ้ริหารท่ีเข้าร่วมประชมุ
CPT

Professional for Drives and Power

Strictly Confidential

นายจรงุ สพุรรณพงษ์
ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
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กรรมการและผูบ้ริหารท่ีเข้าร่วมประชมุ
CPT

Professional for Drives and Power

Strictly Confidential

นายสมศกัด์ิ  หลิมประเสริฐ
กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

3



กรรมการและผูบ้ริหารท่ีเข้าร่วมประชมุ
CPT

Professional for Drives and Power

Strictly Confidential

นายอภิชาติ ปีปทมุ
กรรมการ/

กรรมการผูจ้ดัการ

นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ
กรรมการ/

รองกรรมการผูจ้ดัการ

นายนพดล  วิเชียรเกื้อ
กรรมการ/

รองกรรมการผูจ้ดัการ
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กรรมการและผูบ้ริหารท่ีเข้าร่วมประชมุ
CPT

Professional for Drives and Power

Strictly Confidential

นายสวิุทย ์สิงหจนัทร์
กรรมการอิสระ/

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นางวลัชลีย ์ กาญจนจงกล
กรรมการอิสระ/

กรรมการตรวจสอบ/ 
รองประธานกรรมการบริษทั

รศ. ประภาษ ไพรสวุรรณา
กรรมการอิสระ/

กรรมการตรวจสอบ
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กรรมการและผูบ้ริหารท่ีเข้าร่วมประชมุ
CPT

Professional for Drives and Power

Strictly Confidential

นางสาวฐณัชญพ์ร ทองสขุ
ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน/ 
ผูจ้ดัการทัว่ไป (ฝ่ายบริหาร)

นายมนตช์ยั ธญัธเนส
ผูจ้ดัการทัว่ไป (ฝ่ายขาย)

นายธีรยทุธ  เพช็รวงศ์
ผูจ้ดัการทัว่ไป

(ฝ่ายผลิตและออกแบบ)
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ท่ีปรึกษาท่ีเข้าร่วมประชมุ
CPT

Professional for Drives and Power

Strictly Confidential

ท่ีปรึกษากฎหมาย : บริษทั ส านักกฎหมายสากล ธีรคปุต์ จ ากดั 

ท่ีปรึกษาการเงิน : บริษทั ฟินเน็กซ ์แอด๊ไวเซอร่ี จ ากดั

ผูส้อบบญัชี : บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั

7



Strictly Confidential

หลกัเกณฑก์ารลงคะแนนเสียง
วาระทัว่ไป
1. การออกเสียงลงคะแนน แต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผย โดยใหน้บัหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น ซึง่ผูถ้อืหุน้ หรอื ผูร้บัมอบ
ฉนัทะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนเพยีงอยา่งใดอยา่งหนึ่ง คอื เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย หรอื งดออกเสยีง ไมส่ามารถแบ่งการออก
เสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่น (เวน้แต่เป็นการออกเสยีงของ Custodian)
2. ในกรณีมอบฉันทะ

2.1 ผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนตามทีผู่ม้อบฉนัทะระบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะเท่านัน้ การลง 
คะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะวาระใดไมเ่ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะใหถ้อืวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่
ถกูตอ้งและไมถ่อืเป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้

2.2 หากผูม้อบฉนัทะไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะ หรอื
ระบุไวไ้มช่ดัเจน หรอืในกรณีทีท่ีป่ระชุมมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนือจากทีร่ะบุในหนงัสอืมอบฉนัทะ 
รวมถงึกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ผูร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงคะแนนแทนได้
ตามทีเ่หน็สมควร

ส าหรบัวาระที ่5 พจิารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ จะขอให้
ลงคะแนนอนุมตัแิต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

หลกัเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผูถ้ือหุ้น 
การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน

CPT
Professional for Drives and Power
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หลกัเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผูถ้ือหุ้น 
การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน

CPT
Professional for Drives and Power

Strictly Confidential

วิธีปฏิบติัในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
ประธานทีป่ระชุมจะชีแ้จงรายละเอยีดวธิกีารลงคะแนนใหท้ีป่ระชุมทราบ โดยมแีนวทางดงันี้
1. ประธานทีป่ระชุมจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ โดยจะมกีารสอบถาม
ความเหน็จากทีป่ระชุมวา่ผูถ้อืหุน้ท่านใด เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย  หรอืงดออกเสยีง

2. กรณทีีผู่ถ้อืหุน้ไมเ่หน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีง ใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะชมูอืขึน้ (เวน้แต่กรณีทีเ่ป็นการ
ลงคะแนนลบั) ผูถ้อืหุน้สว่นทีเ่หลอืถอืวา่เหน็ดว้ยโดยไมต่อ้งชมูอื โดยผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะสามารถออก
เสยีงลงคะแนนตาม ความเหน็ไดเ้พยีงอยา่งใดอยา่งหนึ่ง (เวน้แต่เป็นการออกเสยีงของ Custodian ทีใ่นหนงัสอื
มอบฉนัทะก าหนดใหแ้บ่งแยกคะแนนเสยีงได)้

ส าหรบัท่านทีป่ระสงคจ์ะออกเสยีงเหน็ดว้ย ขอใหท้่านท าเครือ่งหมายในชอ่งเหน็ดว้ยในบตัรลงคะแนน และสง่
บตัรลงคะแนนทัง้หมดคนืเจา้หน้าทีห่ลงัปิดการประชุม บรษิทัฯ จะเกบ็บตัรลงคะแนนทัง้หมดหลงัเสรจ็สิน้การ
ประชุม เพือ่ใหเ้กดิความโปรง่ใสและใชเ้ป็นหลกัฐาน แต่จะไมม่ผีลกระทบต่อผลคะแนนทีไ่ดป้ระกาศไปแลว้
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หลกัเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผูถ้ือหุ้น 
การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน

CPT
Professional for Drives and Power

Strictly Confidential

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน
บรษิทัฯ จะนบัคะแนนเสยีงแต่ละวาระ จากการลงคะแนนทีผู่ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชุม

และมสีทิธอิอกเสยีง โดยประธานทีป่ระชุมจะขอใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีไ่มเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง 
ยกมอืและท าเครือ่งหมายยนืยนัการลงคะแนนในบตัรลงคะแนน โดยบรษิทัฯ จะใชว้ธิหีกัคะแนนเสยีงทีไ่มเ่หน็
ดว้ย หรอืงดออกเสยีง รวมทัง้คะแนนเสยีงตามบตัรเสยี (ถา้ม)ี ออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขา้ร่วมประชุมใน
วาระนัน้ ๆ และสว่นทีเ่หลอืจะถอืวา่เป็นคะแนนเสยีงทีเ่หน็ดว้ย และจะแจง้ผลการนบัคะแนนให้ทีป่ระชุมทราบ
ทุกวาระก่อนเสรจ็สิน้การประชุม
ทัง้นี้ การลงคะแนนในลกัษณะดงัต่อไปนี้ ถอืวา่การลงคะแนนดงักล่าวเป็นโมฆะ

1. บตัรลงคะแนนทีม่กีารท าเครือ่งหมายเกนิกวา่หนึ่งชอ่ง 
2. บตัรลงคะแนนทีม่กีารออกเสยีงโดยแสดงเจตนาขดักนั 
3. บตัรลงคะแนนทีม่กีารขดีฆา่และไมม่ลีายมอืชือ่ก ากบั 

ในกรณีท่ีท่านต้องการแก้ไขการลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงช่ือก ากบัด้วยทุกครัง้

10



หลกัเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผูถ้ือหุ้น 
การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน

CPT
Professional for Drives and Power

Strictly Confidential

มติของผูป้ระชมุผูถื้อหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี
- กรณปีกต ิใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนนเป็นมตขิองทีป่ระชุม 

ไดแ้ก่ วาระดงัต่อไปนี้ 
วาระที ่1: พจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่3/2560
วาระที ่3: พจิารณาอนุมตังิบการเงนิส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ซึง่ไดผ้า่นการตรวจสอบโดย

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตและผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้
วาระที ่4: พจิารณาอนุมตัจิดัสรรเงนิทุนส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงนิปันผล ส าหรบัผลด าเนินงาน

ประจ าปี 2560
วาระที ่5: พจิารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ และ
วาระที ่7: พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ีประจ าปี 2561

การนบัคะแนนของผูถ้อืหุน้ในวาระนัน้ๆจะไมน่บัผูท้ีง่ดออกเสยีงและบตัรเสยีเป็นฐานในการนับคะแนน
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หลกัเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผูถ้ือหุ้น 
การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน

CPT
Professional for Drives and Power

Strictly Confidential

มติของผูป้ระชมุผูถื้อหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี
- กรณีพเิศษ ไดแ้ก่

วาระที ่6: พจิารณาก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการ ประจ าปี 2561
จะตอ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม 

บรษิทัจะค านวณฐานคะแนนเสยีง โดยนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมออกเสยีงเหน็ด้วย ไมเ่หน็ดว้ย 
งดออกเสยีงและบตัรเสยีเป็นฐานในการนบัคะแนน
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ข้อมลูบริษทั

CPT
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นายสมศกัด์ิ หลิมประเสริฐ
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

• ปริญญาตรี คณะวศิวกรรมศาสตร์
สาขาโทรคมนาคม  
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
เจา้คุณทหารลาดกระบงั

• ปริญญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ
สาขาบรหิารธุรกจิ Ex-MBA
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 

นายอภิชาติ ปีปทุม
กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ

• ปริญญาตรี คณะวศิวกรรมศาสตร ์
สาขาวศิวกรรมไฟฟ้าก าลงั
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
เจา้คุณทหารลาดกระบงั

นายนพดล  วิเชียรเกือ้
กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ดัการ

• ปริญญาตรี คณะวศิวกรรมศาสตร ์
สาขาวศิวกรรมไฟฟ้าก าลงั
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
เจา้คุณทหารลาดกระบงั

ผูก่้อตัง้บริษทั
CPT

Professional for Drives and Power

Strictly Confidential

14



25602537

จดทะเบียนจัดตัง้บริษัทเพื่อ
จ าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและ
บรกิารซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า

2538

บริษัทเ ป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้าของ LSIS, 
Parker Hannifin, Thrige Electric ,Yaskawa etc. 
เกี่ยวกบัอุปกรณ์ต่างๆ  เช่น PLC, Digital DC
Drives, Inverter และ DC motor เป็นตน้

2541

น าเขา้อุปกรณ์ไฟฟ้าจากบรษิทั LS 
Industrial System Co., Ltd. จาก
ประเทศเกาหลี ได้แก่  ผลิตภัณฑ์
เกี่ยวกบัไฟฟ้าก าลงั อุปกรณ์ส าหรบั
ใ ช้ ใ น ง าน ไฟ ฟ้ าก า ลั ง  (Electrical
Power Products)

2545

ไดร้บัใบรบัรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008
จาก Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd. 
จากประเทศองักฤษ

2553-2554

ขยายก าลงัการผลติครัง้ที ่1 โดยการเพิม่
ทุนเป็น 120 ลา้นบาทและการซื้อโรงงาน
ในนิคมอุตสาหกรรม MMC ทีป่ทุมธานี
ขนาดพื้นที่ 300 ตารางวา เพื่อเพิ่มพื้นที่
ส าหรบัการผลติสนิคา้

2555

• ขยายก าลงัการผลติครัง้ที ่2 เพิม่ทุน
เป็น 200 ลา้นบาทเพือ่ใชเ้ป็นเงนิทุน
หมุน เวียนตามการเพิ่มขึ้นของ
ยอดขาย

• สร้างโรงงานแห่ง ใหม่บนเ น้ือที่
ป ร ะ ม า ณ  4 ไ ร่ ค รึ่ ง  ใ น นิ ค ม
อุตสาหกรรม MMC จ.ปทุมธานี

2556

• โรงงานใหม่แล้วเสร็จ เมื่อ
เดอืนพฤษภาคม 2556

• เพิม่ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว
อีก 115 ล้านบาท เป็น 315
ลา้นบาท เสนอขายใหแ้ก่ผู้ถอื
หุน้เดมิ 

2559

ขยายการตลาดไปยงัประเทศ
มาเลเซยี ฟิลปิปินส ์เวยีดนาม

พฒันาการท่ีส าคญั
CPT

Professional for Drives and Power

Strictly Confidential
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ระเบียบวาระท่ี 1 - พิจารณารบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุ้นครัง้ท่ี 3/2560

CPT
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ระเบียบวาระท่ี 1 - พิจารณารบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถ้ือหุ้นครัง้ท่ี 3/2560

CPT
Professional for Drives and Power

Strictly Confidential

การลงมติ การพิจารณาวาระน้ีต้องผา่นมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ

จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

17



ระเบียบวาระท่ี 2 - พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2560 

CPT
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ขายตู้ไฟฟ้า ขายสินค้า-หน่วย บริการรบัเหมาและติดตัง้

บริการและซ่อมแซม รายได้รวม

หน่วย : ล้านบาท

• รายได้หลักของบริษัทฯ มาจากการ
ขายตู้ไฟฟ้า และรายได้จากการขาย
สินค้าประเภทหน่วย คิดเป็นร้อยละ 
56.67 และ 20.35 ของรายได้จากการ
ขายแล ะบ ริ ก า ร ใ น ช่ ว ง ปี  2 5 6 0 
ตามล าดบั

• รายได้จากการขายและบริการของ
บริษทัในปี 2557  – 2560 มีการเติบโต
เฉล่ีย (CAGR) ร้อยละ 5.76

ระเบียบวาระท่ี 2 - พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2560

CPT
Professional for Drives and Power

Strictly Confidential
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ก าไรสทุธิ

หน่วย : ล้านบาท

21.95%

25.35% 24.61%
26.00%

4.98%
8.03%

9.77%
11.35%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

2557 2558 2559 2560
อตัราก าไรขัน้ต้น อตัราก าไรสทุธิ

• ก าไรขัน้ต้นของบริษทัฯ เติบโตตามรายได้ท่ีเพ่ิมขึน้

• ตัง้แต่ปี 2558 บริษทัฯ สามารถรกัษาอตัราก าไรขัน้ต้นท่ีร้อยละ 25 / ปี 2557 อตัราก าไรขัน้ต้นต า่เน่ืองจากบริษทัน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศเป็นสดัส่วนท่ีสงู

• ก าไรสทุธิสอดคล้องกบัก าไรขัน้ต้น ตัง้แต่ปี 2558 – 2560 อตัราก าไรสทุธิอยู่ท่ีร้อยละ 8 – 11

• ปกติรายได้ของบริษทัจะเข้าในช่วง Q3 –Q4 ซ่ึงในปี 2560 บริษทัฯ มีรายได้จากการขาย (ตู้ไฟฟ้า+Unit) สงูท าให้มีก าไรสทุธิสงูอตัราก าไรขัน้ต้น

และอตัราก าไรสทุธิของปี 2560 สงูกว่าปีก่อน เน่ืองจากบริษทัฯ มีรายได้จากการขายสินค้าซ่ึงมีอตัราก าไรสงู และบริษทัฯ สามารถควบคมุค่าใช้จ่าย

ในการขายและบริหารงานได้ดีขึน้ 

Strictly Confidential

หน่วย : ล้านบาทระเบียบวาระท่ี 2 - พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2560

CPT
Professional for Drives and Power
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D/E ratio
• หน้ีสินของบริษทัส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้ีการค้า
• หน้ีสินไม่หมนุเวียนคิดเป็นเพียงรอ้ยละ 2.25 ของสินทรพัยร์วม (ณ 31 ธ.ค. 60) 

ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการส ารองผลประโยชน์ของพนักงาน 
• อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น (D/E ratio) ลดลงอย่างต่อเน่ือง
• วนัท่ี 19 ก.พ. 61 มีมติจ่ายเงินปันผล 126 ล้านบาท จะท าให้ก าไรสะสมลดลงเหลือ 8.2 ล้านบาท

Strictly Confidential

หน่วย : ล้านบาทระเบียบวาระท่ี 2 - พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2560

CPT
Professional for Drives and Power
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โครงการในอนาคต

CPT

22



ล าดบั ประเภทธรุกิจ สดัส่วนรายได้ (%)

1 ธรุกิจขายตู้ไฟฟ้า (Panel)
• ตูไ้ฟฟ้าระบบควบคุมเครือ่งจกัร
• ตูไ้ฟฟ้าควบคุมการจ่ายไฟฟ้าระดบัแรงดนัต ่า

(220 - 690V) และแรงดนัปานกลาง (3.3 - 36kV)

55

2 ธรุกิจขายสินค้าส าเรจ็รปูประเภทหน่วย (Unit) 20

3 ธรุกิจสรา้งสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อย (Substation 115KV) 20

4 ธรุกิจให้บริการและซ่อมแซม (Service and Repair) 5

ประเภทธรุกิจ
CPT

Professional for Drives and Power

Strictly Confidential
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24

ล าดบั กลุ่มลกูค้า

1 โรงงานน ้าตาล

2 โรงงานปนูซีเมนต์

3 โรงงานผลิตกระดาษ

4 โรงงานผลิตยางรถยนต์

5 โรงงานรีดเหลก็และอลมิูเนียม

6 โรงงานผลิตสารเคมีและส่ิงทอ

7 โรงงานผลิตไม้อดัแผน่ MDF 

8 โรงงานต่างๆ ทุกอตุสาหกรรม อาทิเช่น อาหารและเครือ่งด่ืม, สายเคเบ้ิล เป็นต้น

9 โรงไฟฟ้า

10 ผูผ้ลิตเครือ่งจกัรท่ีใช้ในโรงงานอตุสาหกรรมหนัก

11 ผูใ้ห้บริการด้านสาธารณูปโภค ได้แก่ EGAT, PEA, MEA, East Water เป็นต้น

12 อาคารส านักงาน

กลุ่มลกูค้าของบริษทั
CPT

Professional for Drives and Power

Strictly Confidential
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สรา้งโรงงานแห่งใหม่บนเน้ือท่ี 3 ไร ่ด้วยงบประมาณ 200 ล้านบาท 
• ก่อสรา้งโรงงานแห่งใหม่                          80  ล้านบาท
• ซ้ือเครื่องจกัรในการท าตู้ไฟฟ้า               50 ล้านบาท

1. ลงทนุสร้างโรงงานใหม่
CPT

Professional for Drives and Power

Strictly Confidential

อยู่ในขัน้ตอนก่อสรา้ง โดยบริษทั ฤทธา จ ากดั คาดว่าจะแล้วเสรจ็ใน สิงหาคม 2561
และเร่ิมท าการผลิตในไตรมาส 4 ปีน้ี 25



ผลิตตู้ไฟฟ้าชนิดไม่มีโครงสร้างแบบ Metal Clad Switchgear (MCSG) โดยการซ้ือเทคโนโลยีจาก ABB ประเทศอิตาลี

Features
Stabilized Power Supply and Maximization of  Energy Efficiency-
where there is industry and electricity
Compact and Simple Design
- Standard module for each circuit.
- Human engineering for measuring and indication.
Safety Design 
- Compartments are divided by grounded metal partitions
- Quick-make earthling switches are used for earthling and 

withstand of making capacity
- Type tested in accordance with IEC 62271-200

เพ่ือการต่อยอดงานตู้ไฟฟ้าท่ีท าอยู่แล้ว ให้เป็นสินค้าPremium และขยายตลาดไปยงัต่างประเทศ  

รวมถึงภาครฐั เช่น PEA, MEA, การประปานครหลวง, การประปาภมิูภาค, กรมชลประทาน,

กทม., East Water เป็นต้น

1.1 ผลิต Metal Clad Switchgear (MCSG)
CPT

Professional for Drives and Power

Strictly Confidential
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• ลกูค้าเป้าหมาย ได้แก่ MEA, PEA

• จะเป็นผูผ้ลิตเพียงรายท่ี 3 ในประเทศไทยท่ีจะผลิตได้

1.2 ประกอบ Ring Main Unit (RMU) เพ่ือผลิตและจ าหน่าย
CPT

Professional for Drives and Power

Strictly Confidential
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MEA UG มหานครอาเซี่ยน.ppt


จะร่วมมือกบับริษทั Danfoss ประเทศเดนมารก์ ในการประกอบระบบกกัเกบ็พลงังาน (Energy Storage System)

1.3 การขายระบบกกัเกบ็พลงังาน (Energy Storage System)
CPT

Professional for Drives and Power

Strictly Confidential
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แผนการตัง้ส านักงานขายในต่างประเทศ เพ่ือขยายตลาดท่ีมีอยู่แล้วให้เติบโตขึน้

เช่น เวียดนาม ฟิลิปปินส ์และอินโดนีเซีย 

• ด้วยงบประมาณ 70 ล้านบาท 

• ปัจจบุนัยอดขายต่างประเทศประมาณ 100 ล้านบาท

ตลอด 20 กว่าปี น้ี CPT ได้มีส่วนร่วมพฒันาโรงงานน ้าตาลของไทยมาตลอด เพ่ือเพ่ิมการผลิต 
จากผลงานอ้างอิงมากมายในอดีต ซ่ึงสามารถน าไปขยายธรุกิจใน 3 ประเทศ ท่ีก าลงัเพ่ิมการผลิต
โดยการปรบัปรงุระบบเครือ่งจกัรเก่า รวมถึงการจดัจ าหน่ายในโรงงานใหม่ด้วย

2. การขยายตลาดไปต่างประเทศ
CPT

Professional for Drives and Power

Strictly Confidential
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2. การขยายตลาดไปต่างประเทศ (ต่อ)
CPT

Professional for Drives and Power

Mill Control

Shredder

Generator Control

MV &LV Panel

Strictly Confidential

Centrifuge Control

List of Equipment MB

Mill (Inverter + Motor) 80

Shredder Motor + Starter 20

MV&LV Panel 30

Sugar Centrifuge Control 20

Total 150

Project Value/ Factory

30



115KV Substation

MV and LV PanelBoiler Pressure 40-70 Bar

140 ton/Hr

TGM Condensing Turbine

Generator 30MW/11kV

List of equipment to supply (MB)

TGM Turbine Generator 30MW,11KV 180

115KV Substation 70

MV & LV Panel 30

Cable & Installation 20

Total 300

SCADA Control

3. Small Power Plant (SPP) : Project Value
CPT

Professional for Drives and Power

Strictly Confidential
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4. Sugar Mill
CPT

Professional for Drives and Power

20 License for New Sugar Mill

• Motor

• Gearbox

• Drives Panel and Electrical Panel

• Process automation

30 Line to Conversion for Old Sugar Mill

• Mill conversion from turbine engine purpose to improve capacity and efficiency.

• To convert mill turbine engine to motor. Existing generator capacity will not enough.

• Steam and electrical efficiency improved by new boiler and steam turbine generator.

• Export Electrical to Government grid.

• Upgrade power plant turbine from low pressure to medium/ high pressure turbine.

Strictly Confidential
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4. Sugar Mill : Project Value
CPT

Professional for Drives and Power

List of equipment (MB)

Shredder Motor 7100kW 20

Cane Knife Motor 1750kW (2 Sets) 10

Motor(1500+630)kW + MV Inverter 

+ TGM Gear Box (5 Sets)
200

WEG Process Automation

(Instrument+Engineering+Software)

80

MV & LV Electrical Panel 100

Cable & Installation 120

Total 530

Strictly Confidential
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5. สาธารณูปโภค : Project Value
CPT

Professional for Drives and Power

Business
2561-2563

(MB)

East Water 600

กรมชลประทาน (RID) 700

ส านักระบายน ้ากรงุเทพมหานคร (BMA) 500

การไฟฟ้าภมิูภาค (PEA) 1,200

Strictly Confidential
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การลงมติ วาระน้ีเป็นเรื่องท่ีรายงานเพ่ือทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

หน่วย : ล้านบาทระเบียบวาระท่ี 2 - พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2560

CPT
Professional for Drives and Power
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ระเบียบวาระท่ี 3 - พิจารณาอนุมติังบการเงินส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
ซ่ึงได้ผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต และผา่นการสอบทานจาก

คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

CPT
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CPT
Professional for Drives and Power

Strictly Confidential

ระเบียบวาระท่ี 3 - พิจารณาอนุมติังบการเงินส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

CPT
Professional for Drives and Power

งบก ำไรขำดทนุ (ล้ำนบำท) 2558 2559 2560

รำยได้จำกกำรขำย 797.75                       826.71                       952.11                       

รำยได้จำกกำรให้บริกำรรบัเหมำและติดตัง้ 242.74                       353.08                       254.12                       

รำยได้จำกกำรให้บริกำร 20.45                         47.64                         29.88                         

รำยได้รวม 1,065.31                   1,240.44                   1,239.29                   

ต้นทนุขำย 551.40                       598.19                       695.00                       

ต้นทนุกำรให้บริกำรรบัเหมำและติดตัง้ 231.58                       306.39                       206.15                       

ต้นทนุกำรให้บริกำร 9.04                           20.71                         13.59                         

ก ำไรขัน้ต้น 268.92                       302.14                       321.37                       

ก ำไรก่อนต้นทนุทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ 110.91                       153.63                       174.87                       

ก ำไรสทุธิ 85.52                         121.15                       140.71                       

ข้อมลูทำงกำรเงินท่ีส ำคญั
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งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน (ล้ำนบำท) 2558 2559 2560

สินทรพัย์ 787.31 913.67                       1,523.14                   

หน้ีสิน 342.78 419.81                       435.93                       

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 444.53 493.86                       1,087.21                   

อตัรำส่วนทำงกำรเงิน 2558 2559 2560

อตัรำก ำไรขัน้ต้น (%) 25.00% 25.00% 26.00%

อตัรำก ำไรสทุธิ (%) 8.03% 9.77% 11.35%

อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัยร์วม (%) 10.20% 14.24% 11.55%

อตัรำผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น (%) 20.04% 25.82% 17.80%

อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น (เท่ำ) 0.77 0.85 0.40

อตัรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ) 1.80 1.81 3.11

ข้อมลูทำงกำรเงินท่ีส ำคญั

CPT
Professional for Drives and Power

ระเบียบวาระท่ี 3 - พิจารณาอนุมติังบการเงินส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

CPT
Professional for Drives and Power
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การลงมติ การพิจารณาวาระน้ีต้องผา่นมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ

จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน

CPT
Professional for Drives and Power

ระเบียบวาระท่ี 3 - พิจารณาอนุมติังบการเงินส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

CPT
Professional for Drives and Power
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ระเบียบวาระท่ี 4 - พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินทนุส ารองตามกฎหมาย
และจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผลด าเนินการประจ าปี 2560

CPT
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CPT
Professional for Drives and Power
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ระเบียบวาระท่ี 4 – พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินทนุส ารองตามกฎหมาย
และจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผลด าเนินการประจ าปี 2560

CPT
Professional for Drives and Power

ก ำไรสทุธิ 140.71 ล้ำนบำท

จดัสรรเงินเพ่ือป็นทนุส ำรองตำมกฎหมำย 

(ครบร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน)

7.03 ล้ำนบำท

จดัสรรก ำไรส่วนท่ีเหลือ เพ่ือจ่ำยเงินปันผล 126.00 ล้ำนบำท

ในอตัรำหุ้นละ 0.14 บำท

วนัก ำหนดสิทธิของผู้ถอืหุ้นเพ่ือสิทธในกำรรบัเงินปันผล (Record Date) คือวนัท่ี 6 มีนำคม 2561

วนัจ่ำยเงินปันผล คือวนัท่ี 8 พฤษภำคม 2561
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การลงมติ การพิจารณาวาระน้ีต้องผา่นมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน

CPT
Professional for Drives and Power

ระเบียบวาระท่ี 4 – พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินทนุส ารองตามกฎหมาย
และจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผลด าเนินการประจ าปี 2560

CPT
Professional for Drives and Power
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ระเบียบวาระท่ี 5 - พิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนด
ออกจากต าแหน่งตามวาระ

CPT
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Strictly Confidential

ระเบียบวาระท่ี 5 - พิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ

CPT
Professional for Drives and Power

นายจรงุ สพุรรณพงษ์
ประธานกรรมการบริษทั/ กรรมการอิสระ
อาย ุ74 ปี

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร  -ไมม่-ี
คณุวฒิุทางการศึกษา    

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
- ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

การอบรมท่ีเก่ียวข้องท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่104/2013
- หลกัสตูร ส าหรบัคณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกจิการ (RNG) รุน่ที่ 6/2014

จ านวนและสดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั           
- 4,050,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.45 ของทุนทีอ่อกและช าระแลว้
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ประวติัการท างานท่ีส าคญั 
2559 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบรษิทั/ กรรมการอสิระ บมจ.ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์
2555 – 2559 ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ บมจ.ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์
2558 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ บมจ. อาเชยีนโปแตชชยัภูมิ
2539 – ปัจจุบนั กรรมการบรหิาร บจ. อนัดามนั บชี สวที
2533 – ปัจจุบนั กรรมการบรหิาร บจ. ใสน ้าเยน็
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
-ไมม่-ี
การเข้ารว่มประชมุในปี 2560 
- เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการบรษิทัจ านวน 4/4 ครัง้
หลกัเกณฑ/์วิธีการสรรหา          
- พจิารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการบรษิทัฯ

CPT
Professional for Drives and Power

ระเบียบวาระท่ี 5 - พิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ

CPT
Professional for Drives and Power
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นายสมศกัด์ิ หลิมประเสริฐ
กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
อาย ุ64 ปี
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร 

- บดิาของนางสาวหฤทยั หลมิประเสรฐิ รองกรรมการผูจ้ดัการ (ฝ่ายบรหิาร)
คณุวฒิุทางการศึกษา    

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาบรหิารธุรกจิ Ex-MBA
- ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมโทรคมนาคม 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั

การอบรมท่ีเก่ียวข้องท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่104/2013

จ านวนและสดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั     
- 129,998,600 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 14.44 ของทุนทีอ่อกและช าระแลว้

CPT
Professional for Drives and Power

ระเบียบวาระท่ี 5 - พิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ

CPT
Professional for Drives and Power
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ประวติัการท างานท่ีส าคญั 
2546 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบรหิาร/ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บมจ.ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
-ไมม่-ี

การเข้ารว่มประชมุในปี 2560 
- เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการบรษิทัจ านวน 4/4 ครัง้
- เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการสรรหาจ านวน 1/1 ครัง้

หลกัเกณฑ/์วิธีการสรรหา          
- พจิารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการบรษิทัฯ

CPT
Professional for Drives and Power

ระเบียบวาระท่ี 5 - พิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ

CPT
Professional for Drives and Power
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รศ. ประภาษ ไพรสวุรรณา
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
อาย ุ62 ปี
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร  -ไมม่-ี
คณุวฒิุทางการศึกษา    

- ปรญิญาโท วศิวกรรมศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั    
- ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั

การอบรมท่ีเก่ียวข้องท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที ่119/2009   
- หลกัสตูร Financial Statements for Directors (FSD) รุน่ที ่20/2013
- หลกัสตูรประกาศนียบตัรสถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.) รุน่ที ่17

จ านวนและสดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั           
- 2,050,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.23 ของทุนทีอ่อกและช าระแลว้

CPT
Professional for Drives and Power

ระเบียบวาระท่ี 5 - พิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ

CPT
Professional for Drives and Power
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ประวติัการท างานท่ีส าคญั 
2555 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ บมจ. ซพีที ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร ์
2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก. พอีเีอ เอน็คอม อนิเตอรเ์นชัน่แนล
2558 – ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการอสิระ บมจ.คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซสิเตม็ส ์โซลชูัน่
2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก. เคเอม็ไอท ีลาดกระบงั 
2557 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ บมจ. บางกอกชทีเมท็ทลั
2553 – ปัจจุบนั กรรมการ คณะกรรมการรฐัวสิาหกจิ (Directors’ Pool)
2555 – 2557 กรรมการ คณะกรรมการความมัน่คงปลอดภยัไซเบอรแ์หง่ชาติ
2555 – 2557 รองอธกิารบด ีสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั
2554 – 2557 รองประธานกรรมการ, กรรมการบรหิาร, กรรมการสรรหา บมจ.กสท โทรคมนาคม
2554 – 2557 กรรมการ การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค
2552 – 2554 กรรมการและกรรมการอสิระ การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค

CPT
Professional for Drives and Power

ระเบียบวาระท่ี 5 - พิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ

CPT
Professional for Drives and Power
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การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
-ไมม่-ี

การเข้ารว่มประชมุในปี 2560 
- เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการบรษิทัจ านวน 3/4 ครัง้
- เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 3/4 ครัง้

หลกัเกณฑ/์วิธีการสรรหา          
- พจิารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการบรษิทัฯ

CPT
Professional for Drives and Power

ระเบียบวาระท่ี 5 - พิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ

CPT
Professional for Drives and Power
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การลงมติ การพิจารณาวาระน้ีต้องผ่านมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ดงัต่อไปน้ี

(1) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึง (1) หุ้นต่อหน่ึง (1) เสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีตนมีอยู่ทัง้หมดตามข้อ (1) เพื่อเลือกตัง้บุคคลเดียวหรือ

หลายคนเป็นกรรมการกไ็ด้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการคนอ่ืนๆ
ไม่ได้

(3) บุคคลซ่ึงได้รบัคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัจะได้รบัการเลือกตัง้ให้เป็นกรรมการเท่ากบัจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รบัการเลือกตัง้ ในล าดบัถดัลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนท่ีพึงมีหรอืพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด

ทัง้น้ี เพ่ือการปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ในการเลือกตัง้กรรมการในครัง้น้ี 
บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถใช้สิทธิในการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล โดยจะเสนอให้ท่ีประชุมผู้
ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบคุคล

CPT
Professional for Drives and Power

ระเบียบวาระท่ี 5 - พิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ

CPT
Professional for Drives and Power
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ระเบียบวาระท่ี 6 - พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจ าปี 2561

CPT
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ระเบียบวาระท่ี 6 - พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2561

CPT
Professional for Drives and Power

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2561 โดยยึดนโยบายการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัฯ รวมถึงการขยายตวั
ทางธรุกิจและการเติบโตด้านผลการด าเนินงานของบริษทัฯ จึงเหน็ควรเสนอก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2561 ในรปูแบบค่าเบี้ยประชุมภายในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี

 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา อตัราค่าตอบแทน 

1. คณะกรรมการบริษทั 

ค่าเบีย้ประชุมต่อครัง้ทีเ่ขา้ประชุม 
ประธานกรรมการ    20,000.00  บาท 

รองประธาน/กรรมการคนละ    15,000.00  บาท  

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

ค่าเบีย้ประชุมต่อครัง้ทีเ่ขา้ประชุม 
ประธานกรรมการ    20,000.00  บาท 

รองประธาน/กรรมการคนละ   15,000.00  บาท  
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การลงมติ การพิจารณาวาระน้ีต้องผา่นมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า

สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุ้นท่ีมาประชมุ

CPT
Professional for Drives and Power

ระเบียบวาระท่ี 6 - พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2561

CPT
Professional for Drives and Power
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ระเบียบวาระท่ี 7 - พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
ประจ าปี 2561

CPT
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ระเบียบวาระท่ี 7 - พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
ประจ าปี 2561

CPT
Professional for Drives and Power

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
เหน็สมควรเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาให้แต่งตัง้อนุมติัผูส้อบบญัชีจากบริษทั เอเอน็เอส
ออดิท จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 และพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนการสอบ
บญัชีประจ าปี 2561 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ในอตัรา 1,650,000.00 บาท โดยก าหนดให้
ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึง ตามรายช่ือดงัต่อไปน้ี

ล ำดบั ผู้สอบบญัชี ทะเบียนเลขท่ี 

1 นำยวิชยั รจิุตำนนท ์ 4054

2 นำยอธิพงศ ์อธิพงศส์กลุ 3500

3 นำยเสถียร วงศส์นันท ์ 3495

4 นำงสำวกลุธิดำ ภำสรุกลุ 5946

5 นำยยทุธพงษ์ เช้ือเมืองพำน   9445
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การลงมติ การพิจารณาวาระน้ีต้องผา่นมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ

จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน
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ระเบียบวาระท่ี 7 - พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
ประจ าปี 2561
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ระเบียบวาระท่ี 8 - พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)

CPT
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ระเบียบวาระท่ี 8 - พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)
CPT

Professional for Drives and Power

• วาระน้ีผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเหน็ หรือซกัถามในเร่ืองๆต่างๆ โดยไม่มีการลงมติ

ทัง้น้ีหากผูถื้อหุ้นประสงคจ์ะเปิดการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้าหลกัเกณฑ์

และเงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสอง ซ่ึงก าหนดว่า เม่ือท่ีประชมุพิจารณา

เร่ืองอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชมุ หากผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรม

กนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดจะขอให้ท่ีประชมุพิจารณา

เรื่องอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไว้กไ็ด้
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บริษทั ซีพีที ไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน)

ขอขอบพระคณุผูเ้ข้าร่วมประชมุทกุท่าน

CPT
Professional  for  Drives and  Power
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