
การประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2562

วนัจนัทรท่ี์ 29 เมษายน 2562

CPT
Head Office Factory 1 Panel Factory

บริษทั ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน)

1

Factory 2



กรรมการและผูบ้ริหารท่ีเข้าร่วมประชมุ
CPT

Professional for Drives and Power

Strictly Confidential

2

รศ.ประภาษ ไพรสวุรรณา
ประธานกรรมการบริษทั/ กรรมการอิสระ



กรรมการและผูบ้ริหารท่ีเข้าร่วมประชมุ
CPT

Professional for Drives and Power

Strictly Confidential

3

นายสมศกัด์ิ  หลิมประเสริฐ
กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร



กรรมการและผูบ้ริหารท่ีเข้าร่วมประชมุ
CPT

Professional for Drives and Power

Strictly Confidential

นายนพดล  วิเชียรเก้ือ
กรรมการ/

กรรมการผู้จดัการ

นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ
กรรมการ/

รองกรรมการผู้จดัการ
(ฝ่ายบริหาร)

นายมนตช์ยั ธญัธเนส
กรรมการ/

รองกรรมการผู้จดัการ
(ฝ่ายขาย และวิศวกรรม)
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กรรมการและผูบ้ริหารท่ีเข้าร่วมประชมุ
CPT

Professional for Drives and Power

Strictly Confidential

นายสวิุทย ์สิงหจนัทร์
กรรมการอิสระ/

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นางวลัชลีย ์ กาญจนจงกล
กรรมการอิสระ/

กรรมการตรวจสอบ/ 
รองประธานกรรมการบริษทั

นายวรพจน์ ยศะทตัต์
กรรมการอิสระ/

กรรมการตรวจสอบ
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กรรมการและผูบ้ริหารท่ีเข้าร่วมประชมุ
CPT

Professional for Drives and Power

Strictly Confidential

นายธีรยทุธ  เพช็รวงศ์
กรรมการ/ 

ผู้จดัการทัว่ไป
(ฝ่ายผลิตและออกแบบ)

6

นางสาวจิราภรณ์ พินิจนรชยั
ผู้ควบคมุดแูลการท าบญัชี
ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน



ท่ีปรึกษาท่ีเข้าร่วมประชมุ
CPT

Professional for Drives and Power

Strictly Confidential

ท่ีปรึกษากฎหมาย : บริษทั กดุัน่ แอนด ์พารท์เนอรส์ จ ากดั

ผูส้อบบญัชี : บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั
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Strictly Confidential

1. การออกเสียงลงคะแนน แตล่ะวาระจะกระท าโดยเปิดเผย โดยใหน้บัหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น ซึง่ผูถ้อืหุน้ หรอื ผูร้บัมอบ
ฉนัทะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนเพยีงอย่างใดอยา่งหนึ่ง คอื เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย หรอื งดออกเสยีง ไมส่ามารถแบ่งการออก
เสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่น (เวน้แต่เป็นการออกเสยีงของ Custodian)

2. ในกรณีมอบฉันทะ
2.1 ผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนตามทีผู่ม้อบฉนัทะระบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะเทา่นัน้ การลง 

คะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะวาระใดไมเ่ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะใหถ้อืวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้ง
และไมถ่อืเป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้

2.2 หากผูม้อบฉนัทะไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะ หรอื
ระบุไวไ้มช่ดัเจน หรอืในกรณีทีท่ีป่ระชุมมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนือจากทีร่ะบุในหนังสอืมอบฉนัทะ รวมถงึ
กรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ผูร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงคะแนนแทนไดต้ามที่
เหน็สมควร

หลกัเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผูถ้ือหุ้น 
การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน

CPT
Professional for Drives and Power
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หลกัเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผูถ้ือหุ้น 
การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน

CPT
Professional for Drives and Power

Strictly Confidential

วิธีปฏิบติัในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
ประธานทีป่ระชุมจะชีแ้จงรายละเอยีดวธิกีารลงคะแนนใหท้ีป่ระชุมทราบ โดยมแีนวทางดงัน้ี
1. ประธานทีป่ระชุมจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ โดยจะมกีารสอบถามความเหน็จากที่
ประชุมวา่ผูถ้อืหุน้ทา่นใด เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย  หรอืงดออกเสยีง

2. กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไมเ่หน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีง ใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะชมูอืขึน้ (เวน้แต่กรณีทีเ่ป็นการลงคะแนนลบั) 
ผูถ้อืหุน้สว่นทีเ่หลอืถอืวา่เหน็ดว้ยโดยไมต่อ้งชมูอื โดยผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะสามารถออกเสยีงลงคะแนนตาม 
ความเหน็ไดเ้พยีงอยา่งใดอยา่งหน่ึง (เวน้แต่เป็นการออกเสยีงของ Custodian ทีใ่นหนงัสอืมอบฉนัทะก าหนดใหแ้บ่งแยก
คะแนนเสยีงได)้

ส าหรบัทา่นทีป่ระสงคจ์ะออกเสยีงเหน็ดว้ย ขอใหท้า่นท าเครือ่งหมายในช่องเหน็ดว้ยในบตัรลงคะแนน และสง่บตัรลงคะแนน
ทัง้หมดคนืเจา้หน้าทีห่ลงัปิดการประชุม บรษิทัฯ จะเกบ็บตัรลงคะแนนทัง้หมดหลงัเสรจ็สิน้การประชุม เพือ่ใหเ้กดิความ
โปรง่ใสและใชเ้ป็นหลกัฐาน แต่จะไมม่ผีลกระทบต่อผลคะแนนทีไ่ดป้ระกาศไปแลว้
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หลกัเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผูถ้ือหุ้น 
การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน

CPT
Professional for Drives and Power

Strictly Confidential

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

บรษิทัฯ จะนบัคะแนนเสยีงแต่ละวาระ จากการลงคะแนนทีผู่ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีง โดยประธานทีป่ระชุมจะขอใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีไ่มเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ยกมอืและท า
เครือ่งหมายยนืยนัการลงคะแนนในบตัรลงคะแนน โดยบรษิทัฯ จะใชว้ธิหีกัคะแนนเสยีงทีไ่มเ่หน็ดว้ย หรืองดออกเสยีง 
รวมทัง้คะแนนเสยีงตามบตัรเสยี (ถา้ม)ี ออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขา้รว่มประชุมในวาระนัน้ ๆ และส่วนทีเ่หลอืจะถอื
วา่เป็นคะแนนเสยีงทีเ่หน็ดว้ย และจะแจง้ผลการนบัคะแนนใหท้ีป่ระชุมทราบทุกวาระก่อนเสรจ็สิน้การประชุม
ทัง้น้ี การลงคะแนนในลกัษณะดงัต่อไปน้ีถอืวา่การลงคะแนนดงักลา่วเป็นโมฆะ

1. บตัรลงคะแนนทีม่กีารท าเครือ่งหมายเกนิกวา่หน่ึงชอ่ง 
2. บตัรลงคะแนนทีม่กีารออกเสยีงโดยแสดงเจตนาขดักนั 
3. บตัรลงคะแนนทีม่กีารขดีฆา่และไมม่ลีายมอืชือ่ก ากบั 

ในกรณีท่ีท่านต้องการแก้ไขการลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงช่ือก ากบัด้วยทุกครัง้
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หลกัเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผูถ้ือหุ้น 
การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน

CPT
Professional for Drives and Power

Strictly Confidential

มติของผูป้ระชุมผูถื้อหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี
กรณีปกติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของท่ีประชุม 
ไดแ้ก่วาระดงัต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พจิารณารบัรองรายงานประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561
วาระท่ี 3 พจิารณาและอนุมตังิบการเงนิส าหรบัรอบปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ซึง่ไดผ้า่นการตรวจสอบโดย

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตและผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้
วาระท่ี 4 พจิารณาและอนุมตักิารจดัสรรเงนิก าไรสว่นหนึ่งเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจา่ยเงนิปันผล

ส าหรบัผลด าเนินงานสิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561     
วาระท่ี 5 พจิารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
วาระท่ี 7 พจิารณาและอนุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละการก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ีประจ าปี 2562 การนบั

คะแนนของผูถ้อืหุน้ในวาระนัน้ๆจะไมน่บัผูท้ีง่ดออกเสยีงและบตัรเสยีเป็นฐานในการนบัคะแนน
วาระท่ี 10 พจิารณาและอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั                 

วาระที ่10.1 พจิารณาและอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพือ่รองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธิ
ทีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั

วาระที ่10.2 พจิารณาและอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัแบบมอบอ านาจทัว่ไป 11



หลกัเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผูถ้ือหุ้น 
การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน

CPT
Professional for Drives and Power

Strictly Confidential

กรณีพิเศษ : ไดแ้ก่
วาระท่ี 6 พจิารณาก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการ ประจ าปี 2562
จะตอ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมี

สทิธอิอกเสยีง บรษิทัจะค านวณฐานคะแนนเสยีง โดยนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมออกเสยีงเห็นดว้ย ไมเ่หน็
ดว้ย งดออกเสยีงและบตัรเสยีเป็นฐานในการนบัคะแนน

วาระท่ี 8 พจิารณาและอนุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธใิหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (PP-W) จ านวนไมเ่กนิ 
85,000,000 หน่วย ใหแ้ก่นายจริวุฒ ิคุวานนัท์ และ

วาระท่ี 9 พจิารณาและอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัและพจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณห์
สนธขิอ้ 4 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีน

จะตอ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีง บรษิทัจะค านวณฐานคะแนนเสยีง โดยนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมออกเสยีงเหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย 
งดออกเสยีงและบตัรเสยีเป็นฐานในการนบัคะแนน
ส าหรบัวาระท่ี 8, 9 และ 10.1 เป็นวาระทีเ่กีย่วเน่ืองกนั ดงันัน้ หากการลงมตใินวาระใดวาระหน่ึงไมไ่ด้รบัการอนุมตัจิากที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัจะยกเลกิการเสนอวาระทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด
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ระเบียบวาระท่ี 1 – พิจารณารบัรองรายงานประชมุสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2561

CPT
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ระเบียบวาระท่ี 1 - พิจารณารบัรองรายงานประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561

CPT
Professional for Drives and Power

Strictly Confidential

การลงมติ การพิจารณาวาระน้ีต้องผา่นมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ

จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน
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ระเบียบวาระท่ี 2 – พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทั
ประจ าปี 2561 

CPT
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ขายตู้ไฟฟ้า ขายสินค้า-หน่วย บริการรบัเหมาและติดตัง้

บริการและซ่อมแซม รายได้รวม

หน่วย : ล้านบาทระเบียบวาระท่ี 2 - พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2561

CPT
Professional for Drives and Power

Strictly Confidential
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• รายได้หลกัของบริษัทฯ มาจากการ
ขายตู้ไฟฟ้า และรายได้จากการขาย
สินค้าประเภทหน่วย โดยปี 2561 คิด
เป็นร้อยละ 47 และ 21 ของรายได้จาก
การขายและบริการในช่วงปี 2561 
ตามล าดบั

• สัดส่วนรายได้จากการให้บริการ
รบัเหมาคิดเป็นร้อยละ 29 ของรายได้
จากการขายและบริการในช่วงปี 256153%
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หน่วย : ล้านบาทระเบียบวาระท่ี 2 - พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2561

CPT
Professional for Drives and Power
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• ตัง้แต่ปี 2558 บริษทัฯ สามารถรกัษาอตัราก าไรขัน้ต้นท่ีร้อยละ 25 / ปี 2561 อตัราก าไรขัน้ต้นต า่เน่ืองจากรายได้จากการขายท่ีลดลงจึงท าให้อตัราส่วนของต้นทุน
คงท่ีต่อรายได้สูงขึน้

• ก าไรสุทธิลดลงสอดคล้องกบัก าไรขัน้ต้น ตัง้แต่ปี 2558 – 2560 อตัราก าไรสุทธิอยู่ท่ีร้อยละ 8 – 11 / ปี 2561 อตัราก าไรสุทธิลดลงเน่ืองจากรายได้ท่ีลดลง และ
ค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมขึน้การตัง้ส ารองค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญและการรบัรูผ้ลกระทบประมาณการส ารองผลประโยชน์พนักงานจากเงินชดเชยตาม พ.ร.บ. แรงงานฉบบัใหม่



สร้างโรงงานแห่งใหม่บนเน้ือท่ี 3 ไร่ ด้วยงบประมาณ 200 ล้านบาท 
• ก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่                          80  ล้านบาท
• ซ้ือเครื่องจกัรในการท าตู้ไฟฟ้า               50 ล้านบาท

1. ความคืบหน้าโรงงานใหม่
CPT

Professional for Drives and Power
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อยู่ในขัน้ตอนติดตัง้และทดสอบเคร่ืองจกัร 
คาดว่าจะแล้วเสรจ็และเร่ิมท าการผลิตในไตรมาส 4 ปีน้ี

18



ร่วมมือทางธรุกิจกบั “Siemens” เป็น License Partner ให้ผลิตตู้ไฟฟ้าโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยี
และอปุกรณ์หลกัจาก “Siemens”

• ตู้ไฟฟ้าพิกดัแรงดนัต า่ (LV Switchgear ) Model Sivacon S8
• ตู้ไฟฟ้าพิกดัแรงดนัปานกลาง (MV Switchgear ) Model Simoprime

2. License Partner “Siemens”
CPT

Professional for Drives and Power

Strictly Confidential
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MV Switchgear “Simoprime” LV Switchgear “Sivacon S8” 



2. License Partner “Siemens”
CPT

Professional for Drives and Power
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พิธีลงนามความร่วมมือ CPT - Siemens
หลงัจากการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีประเทศเยอรมนั จะเร่ิมท าการผลิตตู้ไฟฟ้า 

Prototype  โดยได้รบัค าแนะน าและการตรวจสอบคณุภาพจาก Siemens 
คาดว่าเร่ิมท าการผลิตเชิงพาณิชยไ์ด้ในไตรมาส 4 ปีน้ี



Strictly Confidential

การลงมติ วาระน้ีเป็นเร่ืองท่ีรายงานเพ่ือทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

หน่วย : ล้านบาทระเบียบวาระท่ี 2 - พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2561 

CPT
Professional for Drives and Power
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ระเบียบวาระท่ี 3 - พิจารณาและอนุมติังบการเงินส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
ซ่ึงได้ผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต และผา่นการสอบทานจาก

คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

CPT

22
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Professional for Drives and Power

Strictly Confidential

ระเบียบวาระท่ี 3 - พิจารณาและอนุมติังบการเงินส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561

CPT
Professional for Drives and Power

งบก ำไรขำดทนุ (ล้ำนบำท) 2559 2560 2561

รำยได้จำกกำรขำย 826.71                       952.11                       649.31                       

รำยได้จำกกำรให้บริกำรรบัเหมำและติดตัง้ 353.08                       254.12                       274.16                       

รำยได้จำกกำรให้บริกำร 47.64                         29.88                         28.20                         

รำยได้รวม 1,240.44                   1,239.29                   963.11                       

ต้นทนุขำย 598.19                       695.00                       510.56                       

ต้นทนุกำรให้บริกำรรบัเหมำและติดตัง้ 306.39                       206.15                       236.35                       

ต้นทนุกำรให้บริกำร 20.71                         13.59                         17.00                         

ก ำไรขัน้ต้น 302.14                       321.37                       187.75                       

ก ำไรก่อนต้นทนุทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ 153.63                       174.87                       21.27                         

ก ำไรสทุธิ 121.15                       140.71                       14.42                         

ข้อมลูทำงกำรเงินท่ีส ำคญั
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งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน (ล้ำนบำท) 2559 2560 2561

สินทรพัย์ 913.67                       1,523.14                   1,320.67                   

หน้ีสิน 419.81                       435.93                       329.36                       

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 493.86                       1,087.21                   991.31                       

อตัรำส่วนทำงกำรเงิน 2559 2560 2561

อตัรำก ำไรขัน้ต้น (%) 25.00% 26.00% 19.73%

อตัรำก ำไรสทุธิ (%) 9.77% 11.35% 1.50%

อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัยร์วม (%) 14.24% 11.55% 1.01%

อตัรำผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น (%) 25.82% 17.80% 1.39%

อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น (เท่ำ) 0.85 0.40 0.33

อตัรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ) 1.81 3.11 3.16

ข้อมลูทำงกำรเงินท่ีส ำคญั

CPT
Professional for Drives and Power

ระเบียบวาระท่ี 3 - พิจารณาและอนุมติังบการเงินส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561

CPT
Professional for Drives and Power
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การลงมติ การพิจารณาวาระน้ีต้องผา่นมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ

จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน

CPT
Professional for Drives and Power

ระเบียบวาระท่ี 3 - พิจารณาและอนุมติังบการเงินส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561

CPT
Professional for Drives and Power
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ระเบียบวาระท่ี 4 – พิจารณาและอนุมติัการจดัสรรเงินก าไรส่วนหน่ึงเป็น
ทุนส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล 

ส าหรบัผลด าเนินงาน ส้ินสดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561

CPT
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ระเบียบวาระท่ี 4 – พิจารณาและอนุมติัการจดัสรรเงินก าไรส่วนหน่ึงเป็นทนุส ารองตาม
กฎหมายและจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผลด าเนินงาน ส้ินสดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561

CPT
Professional for Drives and Power

ก ำไรสทุธิ 14,423,793.85 บำท

จดัสรรเงินเพ่ือเป็นทนุส ำรองตำมกฎหมำย 721,189.69      บำท
จดัสรรก ำไรสทุธิ เพ่ือจำ่ยเงินปันผล 10,800,000.00 บำท

ในอตัรำหุ้นละ 0.0120             บำท

วนัก ำหนดสิทธิของผูถ้อืหุ้นเพ่ือสิทธในกำรรบัเงินปันผล (Record Date) คือวนัท่ี 21 มีนำคม 2562

วนัจำ่ยเงินปันผล คือวนัท่ี 24 พฤษภำคม 2562
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การลงมติ การพิจารณาวาระน้ีต้องผา่นมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน

28

CPT
Professional for Drives and Power

ระเบียบวาระท่ี 4 – พิจารณาและอนุมติัการจดัสรรเงินก าไรส่วนหน่ึงเป็นทนุส ารองตาม
กฎหมายและจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผลด าเนินงาน ส้ินสดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561

CPT
Professional for Drives and Power



ระเบียบวาระท่ี 5 – พิจารณาและอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการ
ท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ

CPT
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ระเบียบวาระท่ี 5 - พิจารณาและอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ

CPT
Professional for Drives and Power

นายสวิุทย์ สิงหจนัทร์
ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
อาย ุ64 ปี

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร  -ไมม่-ี
คณุวฒิุทางการศึกษา    

- ปรญิญาโท รฐัประศาสนศาสตรม์หาบณัฑติ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(นิดา้)
- ปรญิญาตร ีคณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัรามค าแหง

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

จ านวนและสดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั           
- 0 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0 ของทุนทีอ่อกและช าระแลว้
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ประวติัการท างานท่ีส าคญั 
2559 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ บมจ.ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์
2556 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ บมจ.เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลยี
2555 – ปัจจุบนั ผช.ผูว้า่การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย
2555 – ปัจจุบนั ผูท้รงคุณวุฒ ิส านกังานคณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
-ไมม่-ี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561
- เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการบรษิทัจ านวน 7/7 ครัง้
- เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการสรรหาจ านวน 3/3 ครัง้

CPT
Professional for Drives and Power

ระเบียบวาระท่ี 5 - พิจารณาและอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ

CPT
Professional for Drives and Power
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หลกัเกณฑ/์วิธีการสรรหา          
- พจิารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการบรษิทัฯ

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สญัญา -ไมม่-ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ -ไมม่-ี

ความสมัพนัธก์บับริษทั/บริษทัย่อย/บริษทัร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนั
หรือในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา -ไมม่-ี

กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รบัเงินเดือนประจ า -ไมม่-ี

ผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชีหรือท่ีปรึกษากฎหมาย -ไมม่-ี

ความสมัพนัธท์างธรุกิจท่ีมีนัยส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ -ไมม่-ี

CPT
Professional for Drives and Power

ระเบียบวาระท่ี 5 - พิจารณาและอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ

CPT
Professional for Drives and Power
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นางวลัชลีย์ กาญจนจงกล
รองประธานกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
อาย ุ66 ปี

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร -ไมม่-ี
คณุวฒิุทางการศึกษา    
- ปรญิญาโท  พฒันบรหิารศาสตรม์หาบณัฑติ (นิดา้)  พฒันาการเศรษฐกจิ
- ปรญิญาตร ี ศลิปศาสตรบ์ณัฑติ (การบญัช)ี  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

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

จ านวนและสดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั     
- 1,614,300 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.18 ของทุนทีอ่อกและช าระแลว้

CPT
Professional for Drives and Power

ระเบียบวาระท่ี 5 - พิจารณาและอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ

CPT
Professional for Drives and Power
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ประวติัการท างานท่ีส าคญั 
2561 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ บมจ.ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์
2555 – 2561    กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ บมจ.ซพีที ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร ์
2551 – 2556 ผูช้ว่ยสรรพากรพืน้ที ่กรุงเทพมหานคร 19 กรมสรรพากร

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
-ไมม่-ี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561
- เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการบรษิทัจ านวน 7/7 ครัง้
- เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการสรรหาจ านวน 3/3 ครัง้

CPT
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ระเบียบวาระท่ี 5 - พิจารณาและอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ
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หลกัเกณฑ/์วิธีการสรรหา          
- พจิารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการบรษิทัฯ

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สญัญา -ไมม่-ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ -ไมม่-ี

ความสมัพนัธก์บับริษทั/บริษทัย่อย/บริษทัร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนั 
หรือในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา -ไมม่-ี

กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รบัเงินเดือนประจ า -ไมม่-ี

ผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชีหรือท่ีปรึกษากฎหมาย -ไมม่-ี

ความสมัพนัธท์างธรุกิจท่ีมีนัยส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ -ไมม่-ี

CPT
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ระเบียบวาระท่ี 5 - พิจารณาและอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ
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นายธีรยทุธ เพช็รวงศ์
กรรมการ
อาย ุ43 ปี

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร  -ไมม่-ี

คณุวฒิุทางการศึกษา    
- ระดบั ปรญิญาตร ีสาขาวชิา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร

จ านวนและสดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั           
- 160,200 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.01 ของทุนทีอ่อกและช าระแลว้

CPT
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ระเบียบวาระท่ี 5 - พิจารณาและอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ
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ประวติัการท างานท่ีส าคญั 
2559 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการทัว่ไป (ผลติและออกแบบ) บมจ. ซพีที ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร ์
2557 – 2559    ผูช้ว่ยผูจ้ดัการโรงงาน บมจ. ซพีที ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร ์
2556 – 2557    ผูจ้ดัการแผนกประสานงานฝ่ายผลติและผูจ้ดัการแผนกสนบัสนุนการขาย 

บมจ.ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร์
2555 – 2556 ผูจ้ดัการฝ่ายผลติและออกแบบ บมจ.ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร์

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
-ไมม่-ี

หลกัเกณฑ/์วิธีการสรรหา 
- พจิารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการบรษิทัฯ

CPT
Professional for Drives and Power

ระเบียบวาระท่ี 5 - พิจารณาและอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ
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การลงมติ การพิจารณาวาระน้ีต้องผ่านมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี

(1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึง (1) หุ้นต่อหน่ึง (1) เสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีตนมีอยู่ทัง้หมดตามข้อ (1) เพ่ือเลือกตัง้บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการกไ็ด้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการคนอ่ืนๆ ไม่ได้

(3) บุคคลซ่ึงได้รบัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัจะได้รบัการเลือกตัง้ให้เป็นกรรมการเท่ากบัจ านวนกรรมการท่ีจะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รบัการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนท่ีพึง
มีหรือพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด

ทัง้น้ี เพ่ือการปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ในการเลือกตัง้กรรมการในครัง้น้ี บริษทัฯ เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนน
เสียงเป็นรายบุคคล
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ระเบียบวาระท่ี 5 - พิจารณาและอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ
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ระเบียบวาระท่ี 6 – พิจารณาและอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ประจ าปี 2562

CPT
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ระเบียบวาระท่ี 6 – พิจารณาและอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2562

CPT
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 โดยยึดนโยบายการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัฯ รวมถึงการขยายตวัทางธรุกิจและการเติบโตด้านผลการด าเนินงานของบริษทัฯ จึงเหน็ควร
เสนอก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 ในรปูแบบค่าเบี้ยประชุมภายในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี

 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  
40
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การลงมติ การพิจารณาวาระน้ีต้องผา่นมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า

สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง

41
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ระเบียบวาระท่ี 6 – พิจารณาและอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2562

CPT
Professional for Drives and Power



ระเบียบวาระท่ี 7 – พิจารณาและอนุมติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและการก าหนด
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2562

CPT
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ระเบียบวาระท่ี 7 - พิจารณาและอนุมติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและการก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
ประจ าปี 2562

CPT
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คณะกรรมการบริษทัฯ โดยการพิจารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ เหน็สมควรเสนอต่อท่ีประชุม
สามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาให้แต่งตัง้อนุมติัผู้สอบบญัชีจากบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 
2562 และพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2562 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ในอตัรา 
1,730,000.00 บาท โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหน่ึง 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 - พิจารณาและอนุมติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและการก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
ประจ าปี 2562
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ระเบียบวาระท่ี 8 - พิจารณาและอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดง
สิทธิให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (PP-W) จ านวนไม่เกิน 85,000,000 หน่วย 

ให้แก่นายจิรวฒิุ ควุานันท์

CPT
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แผนการเพ่ิมทุนของบริษทั
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การเพ่ิมทนุ ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น มลูค่าท่ีตราไว้
(บาทต่อหุ้น)

รวม
(บาท)  

ร้อยละต่อทนุ
ช าระแล้ว

1. แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการใช้เงินทุน

- เพือ่รองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธิ
ทีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัทีจ่ะออกและเสนอขาย
ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (นายจริวุฒ ิคุวานนัท)์

หุน้สามญั 85,000,000 0.50 42,500,000 9.44

2. แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate)

- เพือ่เสนอขายหุน้ใหแ้กบุ่คคลในวงจ ากดั
(Private Placement)

- เพือ่เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั
ตามสดัสว่นจ านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แตล่ะรายถอือยู ่
(Right Offering)

หุน้สามญั

หุน้สามญั

90,000,000

180,000,000

0.50

0.50

45,000,000

90,000,000

10

20

355,000,000 177,500,000



*นายจริวุฒ ิคุวานนัท ์ไมม่คีวามสมัพนัธใ์ดๆ และไมเ่ป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกยัของบรษิทัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ ทจ. 21/2551

นายจิรวฒิุ ควุานันท*์ ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการกลุ่มบริษทัโค้วยู่ฮะ 

ซึง่เป็นตวัแทนจ าหน่ายของรถกระบะยีห่อ้อซีูซุยกัษ์ใหญใ่นภาคพืน้อสีาน ดงันัน้ กลุม่บรษิทัโคว้ยูฮ่ะ 

จงึเป็นกจิการทีม่คีวามเขม้แขง็ทัง้ในดา้นของฐานะการเงนิ ศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจ ตลอดถงึ

เครอืขา่ยทางธุรกจิ นอกจากน้ี นายจริวุฒยิงัเป็นหน่ึงในผูล้งทุนในตลาดหลกัทรพัย ์โดยกลุม่บรษิทัใน

ตลาดหลกัทรพัยท์ีน่ายจริวุฒใิหค้วามสนใจและมวีตัถุประสงคใ์นถอืหุน้เพือ่การลงทุน โดยหลกัๆ จะอยู่

ในกลุม่ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์และ/หรอืธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ือง
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1.  การเพ่ิมทุนแบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการใช้เงินทุน
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เหตผุลและความจ าเป็นของการเพ่ิมทนุ
ปัจจุบนั บรษิทัด าเนินธุรกจิประกอบและจ าหน่ายตูค้วบคุมไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าใหล้กูคา้ และงานโครงการสรา้งสถานีจ่ายไฟฟ้ายอ่ย จากความ
ไมม่ัน่ใจในภาวะเศรษฐกจิและการเมอืงภายในประเทศ สง่ผลใหก้ลุม่ลกูคา้ของบรษิทั จดัสรรงบประมาณการลงทุนในสว่นการปรบัปรุง
ประสทิธภิาพของระบบไฟฟ้าในวงเงนิจ ากดั บรษิทัจงึตอ้งพฒันาวธิกีารขายและจดัการเงือ่นไขการช าระเงนิใหม่ๆ  เชน่ การขายสนิคา้ในรปูแบบ
เชา่ซือ้ สญัญาเชา่การเงนิ และสญัญาเชา่ด าเนินงาน เป็นตน้ ซึง่จะท าใหก้ลุม่ลกูคา้ของบรษิทัลดภาระดา้นเงนิในการลงทุนในเครื่องจกัรและ
อุปกรณ์ โดยสามารถขยายระยะเวลาจา่ยช าระจากปกตทิีเ่ป็นการจา่ยตามงวดการสง่มอบผลงาน เป็นการจา่ยตามระยะเวลาของการใหส้นิเชื่อ
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วตัถปุระสงคข์องการเพ่ิมทนุ
เพือ่รองรบัแผนการขยายธุรกจิใหบ้รกิารสนิเชื่อธุรกจิ และธุรกจิอื่นๆ ส าหรบัตู้
ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบควบคุมไฟฟ้าทีใ่ชใ้นโรงงานอุตสาหกรรม และ
ผลติภณัฑอ์ื่นๆ รวมถงึเครื่องจกัร อุปกรณ์และยานพาหนะ เชน่ รถบรรทุก
อุตสาหกรรม และยานยนตพ์าหนะ ทีก่ลุม่ลกูคา้ทัง้ปัจจุบนัและอนาคตใชใ้นการ
ด าเนินธุรกจิ รวมถงึการเพิม่ทางเลอืกของลกูคา้ในการจา่ยช าระคา่ซื้อสนิคา้และ
บรกิารของบรษิทัและกลุม่พนัธมติร ทัง้น้ี การเพิม่ทุนท าใหบ้รษิทัมตีน้ทุนทาง
การเงนิทีต่ ่าและเป็นการเพิม่ศกัยภาพของบรษิทัในการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้เดมิ
และการสรา้งฐานลกูคา้ใหม ่ซึง่จะเพิม่โอกาสในการเพิม่ยอดขายและฐานลูกคา้
ของบรษิทัในระยะยาว

ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงิน
การใชเ้งนิทุน : ประมาณ 400 ลา้นบาท (ระหวา่งปี 2562 – 2564)
แหลง่เงนิทุน : 1) จากเงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิทั

2) จากการแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสทิธิ
ของนายจริวุฒ ิคุวานนัท ์(102 ลา้นบาท)

3) จากการเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate)
สดัสว่นรายได ้: รอ้ยละ 5-12 ของรายไดร้วมในปี 2562 ของบรษิทั

กรอบข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบริษทั
และนายจิรวฒิุ ควุานันท์
- พจิารณาชอ่งทางการประกอบธุรกจิ การท าธุรกรรมระหวา่งกนั 

และการสง่เสรมิการขาย ในรปูแบบของการใหค้ าแนะน าจาก
ความรูแ้ละประสบการณ์นายจริวุฒ ิรวมถงึการรว่มมอืจากธุรกจิ
ในเครอืและกลุม่พนัธมติรของนายจริวุฒิ รวมทัง้ใหก้ารสนบัสนุน
ดา้นการเงนิในรปูแบบการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธิ

- พจิารณาการจดัตัง้บรษิทัยอ่ย (บรษิทัถอืหุน้ 100%) เพือ่รองรบั
ธุรกจิเกีย่วกบัการใหบ้รกิารสนิเชื่อธุรกจิใหแ้ก่กลุ่มลกูคา้เดมิ และ
ลกูคา้ใหมข่องบรษิทั ในการซือ้สนิคา้ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิเดมิของ
บรษิทั

บรษิทัไมไ่ดใ้หส้ทิธนิายจริวุฒ ิคุวานนัท ์ในการเขา้มาเป็นกรรมการ
และผูบ้รหิารของบรษิทั รวมถงึไมใ่หส้ทิธใินการเสนอบุคคล

เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัแต่อยา่งใด
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รายละเอียดท่ีส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิ

ชนิดของใบส าคญัแสดงสิทธิ / การจดัสรร ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั (PP-W) ชนิดระบุชื่อผูถ้อืและไมส่ามารถโอนเปลีย่นมอืได้
(ยกเวน้เป็นการโอนโดยมรดก) โดยเป็นการจดัสรรใหบุ้คคลในวงจ ากดั (นายจริวุฒ ิคุวานนัท)์
ทัง้นี้ บรษิทัจะไม่น า PP-W เขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

จ านวนท่ีออกและเสนอขาย / ราคาเสนอขาย ไม่เกนิ 85,000,000 หน่วย ในราคา 0 บาท (ไม่คดิมลูค่า)

อายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ 3 ปี นบัจากวนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
ทัง้นี้ ภายหลงัการออกใบส าคญัแสดงสทิธิ บรษิทัจะไม่ขยายอายุใบส าคญัแสดงสทิธิ

อตัราและราคาการใช้สิทธิ ใบส าคญัแสดงสทิธิ (PP-W) จ านวน 1 หน่วย สามารถใช ้สทิธซิือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั ได้ 1 หุน้

ในราคาหุน้ละ 1.20 บาท ซึง่เป็นราคาทีต่กลงกนัระหว่างบรษิทักบันายจริวุฒ ิคุวานนัท์
ราคาทีเ่สนอขายขา้งตน้เป็นราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนทีไ่มม่สีว่นลดเกนิกวา่รอ้ยละ 10 จากราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนที ่ทจ.72/2558
(ราคาตลาดทีค่ านวณระหว่างวนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2562 ถงึวนัที ่6 มนีาคม 2562 ก่อนวนัทีค่ณะกรรมบรษิทัมมีตอินุมตัิ เท่ากบั 1.13 บาท) 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ วนัท าการสดุทา้ยของเดอืนมถุินายน และธนัวาคมของทุกปี

จ านวนหุ้นสามญัท่ีออกเพื่อรองรบั ไม่เกนิ 85,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 9.44 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั (ปัจจุบนั 900,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท)

ผลกระทบต่อผูถื้อหุ้น (Dilution Effect) (ก) ผลกระทบต่อสทิธใินการออกเสยีง (Control Dilution) รอ้ยละ 8.63
(ข) ผลกระทบต่อสว่นแบ่งก าไรของผูถ้อืหุน้ (EPS Dilution) รอ้ยละ 8.63

1.  การเพ่ิมทุนแบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการใช้เงินทุน

(รายละเอยีดตามระเบยีบวาระที ่8 พจิารณาและอนุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธใิหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (PP-W) จ านวนไม่เกนิ 85,000,000 หน่วย ใหแ้ก่นายจริวุฒ ิคุวานนัท ์หน้า 5-6
ระเบยีบวาระที ่10.1  พจิารณาและอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพือ่รองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทั หน้า 8
และสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 6 รายละเอยีดการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั หน้า 52-59)
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ปัจจุบนั ฝ่ายบรหิารของบรษิทัยงัไมไ่ดร้บัและใหข้อ้เสนอการเสนอขาย
หุน้เพิม่ทุนแบบ General Mandate - PP แก่นกัลงทุนรายใด และบรษิทั
จะไมเ่สนอขาย General Mandate-PP ใหน้ายจริวุฒ ิคุวานนัท์

ในสว่นของการเสนอขายหุน้ General Mandate - RO บรษิทัจะ
ด าเนินการเสนอขายหุน้โดยใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้ทุกทา่นตามสดัสว่นการถอื
หุน้ ซึง่ขึน้อยูก่บัความเหมาะสมและความจ าเป็นในการใชเ้งนิแต่ละ
ชว่งเวลาในอนาคต

มอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิทัมอี านาจพจิารณาก าหนดวตัถุประสงคใ์นการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน ในคราวเดยีวกนัหรอืหลายคราวกไ็ด ้
รวมถงึการก าหนดรายละเอยีดต่างๆ เชน่ ราคาจองซือ้ อตัราสว่นการจองซือ้ ก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ ระยะเวลาจองซือ้ และล าดบัในการจดัสรร เป็นตน้ 
รวมถงึการลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งและการน าหุน้สามญัเพิม่ทุนเขา้จดทะเบยีนกบั ต.ล.ท. ทัง้น้ี ราคาทีจ่ะเสนอขายตอ้งไมเ้ขา้ขา่ย
เป็นราคาต ่า ตามเกณฑร์าคาของ ก.ล.ต และ ต.ล.ท

(รายละเอยีดตามระเบยีบวาระที ่10.2 พจิารณาและอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัแบบมอบอ านาจทัว่ไป หน้า 9 และ
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 7 แบบรายงานการเพิม่ทุน ขอ้ 2.2 แบบมอบอ านาจทัว่ไป หน้า 62)
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(รายละเอยีดตามระเบยีบวาระที ่9 พจิารณาและอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของ
บรษิทัและพจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4 เพือ่ใหส้อดคลอ้ง
กบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีน หน้า 7 และสิง่ทีส่่งมาดว้ย 7 แบบรายงานการเพิม่ทุน 

หน้า 60-65)

เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 450,000,000 บาท เป็น 627,500,000 บาท 
โดยออกหุ้นสามญัจ านวน 355,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
รวม 177,500,000 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้อง
กบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน
การเพ่ิมทุนจดทะเบียนมีการจดัสรรดงัน้ี 

วาระท่ี 8 และ 10.1

วาระท่ี 10.2.2

วาระท่ี 10.2.1

วาระท่ี 9

หนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4. ท่ีขออนุมติัแก้ไขใหม่

(ทุนจดทะเบยีนเดมิของบรษิทั 900,000,000 หุน้ 
มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท มลูค่ารวม 450,000,000 บาท)
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เน่ืองจากบริษทัมีแผนการขยายธรุกิจให้บริการสินเช่ือธรุกิจ เช่น สินเช่ือเช่าซ้ือ สญัญาเช่าทางการเงิน 

สญัญาเช่าด าเนินงานและแฟคทอร่ิง และธรุกิจอ่ืนๆ ส าหรบัตู้ไฟฟ้า อปุกรณ์ไฟฟ้า ระบบควบคมุไฟฟ้าท่ีใช้ในโรงงาน

อตุสาหกรรม และผลิตภณัฑอ่ื์นๆ รวมถึงเครื่องจกัร อปุกรณ์และยานพาหนะ เช่น รถบรรทุกอตุสาหกรรม และยาน

ยนตพ์าหนะ ท่ีกลุ่มลกูค้าทัง้ปัจจบุนัและอนาคตใช้ในการด าเนินธรุกิจ รวมถึงการเพ่ิมทางเลือกของลกูค้าในการจ่าย

ช าระค่าซ้ือสินค้าและบริการของบริษทัและกลุ่มพนัธมิตร โดยเป็นการเพ่ิมศกัยภาพของบริษทัในการให้บริการแก่

กลุ่มธรุกิจของฐานลกูค้าเดิม และกลุ่มลกูค้าใหม่ของบริษทัมีแนวโน้มจะขยายตวัอย่างมาก ส่งผลให้ธรุกิจใหม่น้ีจะ

สร้างโอกาสในการเพ่ิมรายได้และผลตอบแทนให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกคน รวมถึงเพ่ือให้บริษทัมีเงินทุนเพียงพอในการ

หมุนเวียนและขยายธรุกิจใหม่ๆ ส่งเสริมสภาพคล่อง และโครงสร้างเงินลงทุนท่ีเหมาะสมของบริษทั

53
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บริษทัประสงคจ์ะออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัให้แก่ นายจิรวฒิุ ควุานันท ์ซ่ึง
เป็นบคุคลในวงจ ากดั (PP-W) จ านวนไม่เกิน 85,000,000 หน่วย ซ่ึงมีรายละเอียดคือ ไม่คิดมูลค่า (ศนูยบ์าท) ด้วยอตัรา
การใช้สิทธิ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามญั โดยสรปุรายละเอียดท่ีส าคญัของ PP-W ดงัน้ี

54

การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธดิงักลา่ว บรษิทัจะตอ้งจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนไวร้องรบัการใชส้ทิธแิปลงสภาพ 1
ใบส าคญัแสดงสทิธติ่อ 1 หุน้ โดยมรีาคาการใชส้ทิธ ิ1.20 บาทต่อหุน้ ซึง่เป็นราคาไมต่ ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของราคาตลาด ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 72/2558 เรือ่ง การอนุญาตใหบ้รษิทัจดทะเบยีนเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ต่อบุคคลใน
วงจ ากดั (ฉบบัประมวล) เน่ืองจากราคาตลาดในชว่งวนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2562 ถงึวนัที ่6 มนีาคม 2562 อยูท่ี่ 1.13 บาท ต่อหุน้
รายละเอยีดของใบส าคญัแสดงสทิธดิงักลา่ว ตามทีป่รากฏในเอกสาร (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 6)

อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ ไมเ่กนิ 3 ปี นบัจากวนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธิ

ราคาใช้สิทธิ ราคาหุน้ละ 1.20 บาท

ระยะเวลาการใช้สิทธิ วนัท าการสุดทา้ยของเดอืนมถุินายน และธนัวาคมของทุกปี
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ระเบียบวาระท่ี 8 - พิจารณาและอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่บคุคล
ในวงจ ากดั (PP-W) จ านวนไม่เกิน 85,000,000 หน่วย ให้แก่นายจิรวฒิุ ควุานันท์

CPT
Professional for Drives and Power

การลงมติ การพิจารณาวาระน้ีต้องผา่นมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า

สามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง



ระเบียบวาระท่ี 9 – พิจารณาและอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัและ
พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบั

การเพ่ิมทุนจดทะเบียน

CPT
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ระเบียบวาระท่ี 9 – พิจารณาและอนุมติัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษทัและพิจารณาอนุมติัการแก้ไข
เพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียน

CPT
Professional for Drives and Power

เน่ืองจากแผนการขยายธรุกิจตามท่ีกล่าวในรายละเอียดวาระท่ี 8 บริษทัมีความจ าเป็นต้องระดมเงินทุนเพ่ิม 
โดยการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยพิจารณาให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 450,000,000 บาท เป็น 
627,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญั จ านวน 355,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 
177,500,000 บาท

 

 

 

 

 

 

 

การเพ่ิมทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 

 

มลูค่าท่ีตราไว้ 

(บาทต่อหุ้น) 

รวม (บาท) 

 แบบก าหนดวตัถุประสงค์
ในการใชเ้งนิทุน 

หุน้สามญั 85,000,000 0.50 42,500,000 

 แบบมอบอ านาจทัว่ไป หุน้สามญั 270,000,000 0.50 135,000,000 

 (General Mandate)     
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ระเบียบวาระท่ี 9 – พิจารณาและอนุมติัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษทัและพิจารณาอนุมติัการแก้ไข
เพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียน

CPT
Professional for Drives and Power

ซ่ึงมีรายละเอียดการเพ่ิมทุนตามท่ีระบใุนแบบรายงานการเพ่ิมทุน F53-4 (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 7) และแก้ไข
หนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็นดงัน้ี 

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

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

มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค)์

โดยแบ่งออกเป็น  หุ้นสามญั 1,255,000,000 หุ้น (หน่ึงพนัสองร้อยห้าสิบห้าล้านหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - - ( - )”



Strictly Confidential

59

CPT
Professional for Drives and Power

ระเบียบวาระท่ี 9 – พิจารณาและอนุมติัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษทัและพิจารณาอนุมติัการแก้ไข
เพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียน

CPT
Professional for Drives and Power

การลงมติ การพิจารณาวาระน้ีต้องผา่นมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า

สามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง



ระเบียบวาระท่ี 10 – พิจารณาและอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั

CPT
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ระเบียบวาระท่ี 10 – พิจารณาและอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษทั

CPT
Professional for Drives and Power

สืบเน่ืองจากการท่ีบริษทัเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 177,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน

จ านวน 355,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดในวาระท่ี 9 ข้างต้น คณะกรรมการจึง

เหน็สมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 355,000,000 หุ้น 

มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือรองรบัการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิและรองรบัการเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจ

ทัว่ไป โดยมีรายละเอียดดงัน้ี
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ระเบียบวาระท่ี 10 – พิจารณาและอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษทั

CPT
Professional for Drives and Power

การเพ่ิมทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น มลูค่าท่ีตราไว้
(บาทต่อหุ้น)

รวม
(บาท)  

ร้อยละต่อทุน
ช าระแล้ว

10.1  แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการใช้เงินทุน

- เพื่อรองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้
สามญัของบรษิทัทีจ่ะออกและเสนอขายใหแ้ก่                  
นายจริวุฒ ิคุวานนัท์ บุคคลในวงจ ากดั

หุน้สามญั 85,000,000 0.50 42,500,000 9.44

10.2  แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate)

10.2.1 เพื่อเสนอขายหุน้ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั 

(Private Placement)

10.2.2 เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัส่วน
จ านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละรายถอือยู ่(Right Offering)

หุน้สามญั

หุน้สามญั

90,000,000

180,000,000

0.50

0.50

45,000,000

90,000,000

10

20



ระเบียบวาระท่ี 10.1 – พิจารณาและอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือ
รองรบัการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั

CPT
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ระเบียบวาระท่ี 10.1 – พิจารณาและอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเพ่ือรองรบัการใช้สิทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั

CPT
Professional for Drives and Power

สืบเน่ืองจากการท่ีบริษทัประสงคจ์ะออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั 

จ านวนไม่เกิน 85,000,000 หน่วย ตามรายละเอียดในวาระท่ี 8 ข้างต้น และการเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 

42,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 85,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตาม

รายละเอียดในวาระท่ี 9 ข้างต้น
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ระเบียบวาระท่ี 10.1 – พิจารณาและอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเพ่ือรองรบัการใช้สิทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั

CPT
Professional for Drives and Power

การลงมติ การพิจารณาวาระน้ีต้องผา่นมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ

จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน



ระเบียบวาระท่ี 10.2 – พิจารณาและอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ
บริษทัแบบมอบอ านาจทัว่ไป

CPT
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ระเบียบวาระท่ี 10.2 – พิจารณาและอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเพ่ือรองรบัการใช้สิทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั

CPT
Professional for Drives and Power

บริษทัประสงคจ์ะเพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) อีกจ านวนไม่เกิน 135,000,000 
บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 270,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดในวาระ
ท่ี 9 ข้างต้น โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี

10.2.1 จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนไมเ่กนิ 90,000,000 หุน้เพือ่เสนอขายหุน้ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private 

Placement) ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 72/2558 เรือ่ง การอนุญาตใหบ้รษิทัจดทะเบยีนเสนอขายหุน้ที่

ออกใหมต่่อบุคคลในวงจ ากดั ในราคาเสนอขายตอ้งไมเ่ขา้ขา่ยเป็นราคาต ่า ตามเกณฑร์าคาของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทย โดยราคาตลาดทีใ่ชใ้นการก าหนดราคาเสนอขายเป็นราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของหุน้ในตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทย ยอ้นหลงัไมน้่อยกวา่เจด็วนัท าการตดิต่อกนั แต่ไมเ่กนิสบิหา้วนัท าการก่อนวนัทีก่ าหนดราคาเสนอขายหุน้นัน้

10.2.2 จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนไมเ่กนิ 180,000,000 หุน้ เพือ่เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั ตามสดัสว่น

จ านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละรายถอือยู ่(Right Offering)
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ระเบียบวาระท่ี 10.2 – พิจารณาและอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเพ่ือรองรบัการใช้สิทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั

CPT
Professional for Drives and Power

ในการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนตาม 10.2.1 และ/หรอื 10.2.2 ดงักลา่วขา้งตน้จะตอ้งรวมกนัทัง้หมดแลว้ไมเ่กนิ 
270,000,000 หุน้ หรอืรอ้ยละ 30 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัจ านวน 900,000,000 หุน้ ภายใตป้ระกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยเรือ่งหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารในการเปิดเผยสารสนเทศและการ
ปฏบิตัใิดๆ เกีย่วกบัการเพิม่ทุนของบรษิทัจดทะเบยีน พ.ศ. 2554 โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิทั หรอืบุคคลที่
คณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย มอี านาจพจิารณาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนตาม 10.2.1 และ 10.2.2 ในคราวเดยีวกนัหรอื
หลายคราวกไ็ด ้โดยจะตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในวนัทีบ่รษิทัจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีในคราวถดัไป หรอื
ภายในวนัทีก่ฎหมายก าหนดใหบ้รษิทัตอ้งจดัใหม้กีารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีในคราวถดัไป (แลว้แต่วนัใดจะถงึก่อน) 
รวมถงึการก าหนดรายละเอยีดในการจดัสรร เชน่ ราคาจองซือ้ และ/หรอืเสนอขาย อตัราสว่นการจองซือ้ วนัก าหนดรายชือ่ผู้
ถอืหุน้ทีม่สีทิธจิองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนและวนัปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ (ในกรณีเป็นการเสนอขายหุน้ตาม 10.2.2) เงือ่นไข 
ระยะเวลาจองซือ้ และ/หรอืเสนอขาย รวมทัง้ล าดบัในการจดัสรร และ/หรอืเสนอขายก่อนหลงัของหุน้สามญัเพิม่ทุน ตาม 
10.2.1 และ 10.2.2 หรอืรายละเอยีดอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักลา่ว รวมถงึการพจิารณาก าหนด 
“ราคาตลาด” ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีเ่กีย่วขอ้ง หากบุคคลในวงจ ากดัทีไ่ดร้บัการจดัสรรหุน้ตาม 10.2.1 เขา้
ขา่ยเป็น “บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั” บรษิทัจะปฏบิตัติามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดต่อไป
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แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั

CPT
Professional for Drives and Power

การลงมติ การพิจารณาวาระน้ีต้องผา่นมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน
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• วาระน้ีผูถ้ือหุ้นแสดงความคิดเหน็ หรือซกัถามในเรื่องต่างๆ โดยไม่มีการลงมติ

ทัง้น้ีหากผูถื้อหุ้นประสงคจ์ะเปิดการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้าหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข

ของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสอง ซ่ึงก าหนดว่า เมื่อท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ นอกเหนือจาก

ท่ีก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชมุ หากผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้น

ท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดจะขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไว้กไ็ด้
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บริษทั ซีพีที ไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน)

ขอขอบพระคณุผูเ้ข้ารว่มประชมุทุกท่าน

CPT
Professional  for  Drives and  Power

72


