
วันที่  26 มีนาคม 2558 
 

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจ าปี 2558 
บริษัท  แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค  จ ากัด  (มหาชน) 

 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจ าปี  2558 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.     ส าเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2558  เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 

2. รายงานประจ าปี 2557  ในรูปแบบ CD-ROM  ซึ่งประกอบด้วย รายงานประจ าปีของ 
คณะกรรมการบริษัท   งบการเงิน ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2557 

3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบ
ก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

4. นิยาม  “กรรมการอิสระ” 
5. ข้อมูลเก่ียวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
7. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ

การลงทะเบียน  และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 
8. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญถือหุ้น 
9. หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ก.  (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)   
10. หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข.  (แบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน

ตายตัว)    
11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปีแบบรูปเล่ม 

 

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน)  มีมติให้เรียกประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558  ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 14.00  นาฬิกา  ณ  ห้องวิมานทิพย์  ชั้น 5 
โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์  เลขที่ 372  ถนนพระราม 3  แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม  กรุงเทพมหานคร  เพื่อ
พิจารณาเร่ืองต่างๆ  ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้ 
 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2558   
เม่ือวันที่  13 กุมภาพันธ์ 2558 

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2558  ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 
กุมภาพันธ์ 2558 โดยได้จัดท ารายงานการประชุมภายใน 14  วันนับแต่วันประชุมวิสามัญ        
ผู้ถือหุ้น   ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนด   พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.cenplc.com) แล้ว 

http://www.cenplc.com/


 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  
คร้ังที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558  ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึก
รายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมคร้ังดังกล่าว โดย
บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2558 ในเว็บไซต์ของบริษัทอีก 
คร้ังหนึ่งแล้วพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ และเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  โดยมีรายละเอียดตามส าเนารายงานการประชุมตามส่ิงที่ส่งมาด้วย
ล าดับที่ 1  

 
วาระที่  2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2557 

(การลงมติ : ไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  บริษัทได้สรุปรายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการ
ด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2557  ซึ่งปรากฏในรายงานประจ าปี 2557  ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย
ล าดับที่ 2 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรเสนอรายงานของคณะกรรมการบริษัทและ
ผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2557  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ 

 
วาระที่  3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ซ่ึงประกอบงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด ซึ่ง
ก าหนดให้บริษัทต้องจัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  ส้ินสุด ณ รอบปี
บัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อนุมัติ 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท   เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557    
ที่ผ่านการตรวจสอบและ  ลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของส ำนักงำน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์
เฮำส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  ซึ่ง
แสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท ในปี 2557  ที่ผ่านมา โดยสรุป
สาระส าคัญได้ ดังนี้ 
 
 
 
 



 
(หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
สินทรัพย์รวม 4,255.31 1,866.49 
หนี้สินรวม 1,220.79 73.74 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,034.52 1,792.75 
รายได้จากการขายและการให้บริการ 2,022.36 - 
รวมรายได้ 2,248.68 204.52 
ก าไรสุทธิ 164.33 132.80 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 0.19 0.21 

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจ าปี 2557  ซึ่งได้จัดส่ง
ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในคร้ังนี้ ตามส่ิงที่มาด้วยล าดับที่ 2 

 
วาระที่  4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและจ่ายเงินปันผล 

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี หรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุ
จ าเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมี
นัยส าคัญ หรือเว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการลงทุนในโครงการอื่น   
 ทั้งนี้ ในปี 2557 งบกำรเงินของบริษัทมีผลกำรด ำเนินงำนก ำไรสุทธิเป็นจ ำนวนเงิน 
132.80 ล้ำนบำท ดังนั้น คณะกรรมกำรบริษัทจึงขอเสนอให้จ่ำยเงินปันผลส ำหรับกำร
ด ำเนินงำน ต้ังแต่วันที่ 1 มกรำคม - 31 ธันวำคม 2557  ในอัตรำหุ้นละ 0.05 บำท ซึ่งจ่ายใน
อัตราร้อยละ 23.73  ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังภาษี เนื่องจากบริษัทต้อง
ส ารองเงินสดเป็นเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนเพิ่มในโครงการต่างๆ   ในอนาคต  โดยมีข้อมูล
เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลดังนี้ 
 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2557 
(น าเสนอ) 

ปี 2556 ปี 2555 

1. ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) 132.80 92.59 44.55 
2. จ านวนหุ้น  (ล้านหุ้น  ณ วันที่ 27 มี.ค. 2558) 630.17 630.16 629.23 
3. เงินปันผล (บาท / หุ้น) 0.05 0.05 0.05 
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน  (ล้านบาท) 31.51 31.51 31.46 
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบก าไรสุทธิ (%) 23.73 34.03 70.62 



และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของ
บริษัทฯ ข้อ 47 ก าหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน
ส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น  เห็นควรจัดสรรทุนส ารอง
ตามกฎหมายใน อัตราร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี เป็นจ านวนเงิน 6,640,165 บาท และ
จัดสรรเงินส่วนที่เหลือเข้าเป็นก าไรสะสมของบริษัทต่อไป 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท   เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2557  ส าหรับผลการด าเนินงาน ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 
ธันวาคม 2557  ในอัตรำหุ้นละ 0.05 บำท แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตำมที่ปรำกฏรำยชื่อ 
ณ วันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ประจ ำปี 2557 (Record Date) ในวันที่ 13 
พฤษภำคม 2558 และให้รวบรวมรำยชื่อ ตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้นในวันที่ 
14 พฤษภำคม 2558 โดยก าหนดจ่ายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 และจัดสรรทุนส ารองตาม
กฎหมายเป็นจ านวนเงิน 6,640,165 บาท และจัดสรรเงินส่วนที่เหลือเข้าเป็นก าไรสะสมของ
บริษัทต่อไป 
 

วาระที่  5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดและข้อบังคับของบริษัท  
ข้อ 18  สรุปใจความส าคัญว่า ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกคร้ัง  ให้กรรมการออกจาก
ต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3  ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง 3 ส่วน ไม่ได้  ก็ให้ออกโดย
จ านวน  ใกล้ที่สุดกับ 1 ใน 3  กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่ง
ใหม่ก็ได้  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ า ปี 2558  มีกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตาม
วาระ  จ านวน  3  ท่าน ดังนี ้

      1. นำยวีระชัย      งำมดีวิไลศักด์ิ      กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
      2. นำยมณฑล      เชตุวัลลภกุล      กรรมกำรบริษัท 
      3. นำยชำตรี      ศรีอุทำรวงศ์      กรรมกำรอิสระและกรรมกำรบริษัท 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท   เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติเลือกต้ังกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามตามวาระทั้ง 3 ท่าน  ให้กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง  ซึ่งกระบวนการคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่าน
คณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังมิได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็น
ทางการ  แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว  คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับ
การเสนอชื่อ  ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ  



ประสบการณ์  ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ  มีภาวะผู้น า วิสัยทัศน์กว้างไกล  รวมทั้งมี
คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้
เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะแนวนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ตามกฎหมาย ประกาศที่เก่ียวข้อง และข้อบังคับของบริษัท  รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะ
กรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ ข้อมูลของบุคคลที่เสนอให้เลือกต้ังกลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง  ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 
 

วาระที่ 6  พิจารณาก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 สรุปใจความส าคัญว่ากรรมกำร
ของบริษัทมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนในกำรปฏิบัติหน้ำที่  ซึ่งค่ำตอบแทนได้แก่ เงินเดือน         
เบี้ยประชุม  เบี้ยเล้ียง  โบนัส  ซึ่งในปี 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติก าหนดจ านวนเงิน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท เป็นจ านวนเงิน 2,300,000.-บาท โดยก าหนดจ่ายเป็น      
รายคร้ัง  ส าหรับปี 2557  บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นจ านวนเงิน
ทั้งส้ิน 1,925,000.-บาท  ทั้งนี้  บริษัทสรุปจ านวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็น
รายบุคคลไว้ในรายงานประจ าปี 2557  ปรากฏตามส่ิงที่ ส่งมาด้วยล าดับที่ 2  ในหัวข้อ
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ  เร่ืองค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 

รายละเอียด ปี 2557 (บาท) ปี 2556 (บาท) 
วงเงินที่ขออนุมัติ 2,300,000.- 2,000,000.- 
จ านวนเงินที่จ่ายจริงเป็นค่าเบี้ยประชุมทั้งหมด 1,925,000.- 1,515,000.- 

 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท   เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2558  ตามที่ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
เสนอ  ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี  
2558  เป็นจ านวนเงิน 3,200,000.-บาท  ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2557 ทั้งนี้ก าหนดการจ่าย
เป็นรายคร้ังตามอัตราเดิม  โดยกล่ันกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และ
เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน  และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความ
เหมาะสมของจ านวนคณะกรรมการบริษัทโดยมีรายละเอียดการจ่าย  ดังนี้ 
  (1)  ประธานกรรมการบริษัท  

 ค่าเบี้ยประชุมคร้ังละ 25,000.-บาท ทั้งนี้ส าหรับประธานกรรมการได้รับ
เงินเดือนประจ าแล้ว จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมคร้ังละ 
5,000.-บาทแทน 
 



(2)  คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 

 ค่าเบี้ยประชุมคร้ังละ 12,500. -บาท ทั้งนี้ส าหรับกรรมการบริษัทท่านใด      
ที่ได้รับเงินเดือนประจ าแล้ว จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุม
คร้ังละ 5,000.-บาท  แทน 

(3)  คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 

 เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ คร้ังละ 20,000.-บาท   

 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบคร้ังละ 12,500.-บาท  
 (4)  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 

 เบี้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คร้ังละ 20,000.-บาท   

 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  คร้ังละ 12,500.-บาท  
 (5)  คณะกรรมการสรรหา  (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 

 เบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหา คร้ังละ 20,000.-บาท   

 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหา  คร้ังละ 12,500.-บาท  
 (6)  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 

 เบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหารความเส่ียง คร้ังละ 20,000.-บาท   

 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเส่ียง  คร้ังละ 12,500.-บาท  
 
วาระที่  7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2558 

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  ตามมาตรา 120  แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
2535  ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี   แต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบ
บัญชีของบริษัททุกปี  ในการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีจะแต่งต้ังผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้  และข้อบังคับ
ของบริษัท ข้อ 43 ก าหนดว่า  ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ด ารง
ต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท  ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2557  คือ  

  1. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095  และ/หรือ 
  2. นายไพบูล    ตันกูล    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298  และ/หรือ 
  3. นางสาวสกุณา   แย้มสกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 และ/หรือ     

   4. นางสาวนภนุช   อภิชาตเสถียร   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266  
 แห่งส ำนักงำน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกัด 

 

ดังนั้น  ส าหรับปี 2558  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอ
แต่งต้ังผู้สอบคนเดิม คือ  

 



  1. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095   
        (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท ต้ังแต่ ปี 2556 เป็นปีที่ 3) และ/หรือ 

  2. นายไพบูล    ตันกูล    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298   
        (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ 

  3. นางสาวสกุณา   แย้มสกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906  
        (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ 
   4. นางสาวนภนุช   อภิชาตเสถียร   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266  
        (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท)  

แห่งส ำนักงำน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกัด  เป็นผู้สอบบัญชี
ประจ าปี 2558 เป็นปีที่ 4  เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการท างานที่ดี มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยก าหนดค่าตอบแทน  ดังนี้ 

 

 
 
 
   
 
 
 
 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  
ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท   
ทุกปีและโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งต้ัง 

  1. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095  และ/หรือ 
  2. นายไพบูล    ตันกูล    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298  และ/หรือ 
  3. นางสาวสกุณา   แย้มสกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 และ/หรือ 

     4. นางสาวนภนุช   อภิชาตเสถียร   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266  
แห่งส ำนักงำน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชี

ประจ าปี 2558 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจ าปี 2558  เป็นจ านวนเงิน 1,727,875.-บาท   
 
 
 

 
รายละเอียด 

จ านวนเงิน (บาท) 
ปี 2558 
(น าเสนอ)  

จ านวนเงิน (บาท) 
ปี 2557  

ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1 224,250.- 147,000.- 
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 2 224,250.- 147,000.- 
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 3 224,250.- 147,000.- 
ค่าสอบบัญชีประจ าปี  1,055,125.- 766,500.- 

รวมทั้งสิ้น 1,727,875.- 1,207,500.- 



ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ 
บริษัท/ บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด  
และนอกจากนี้ ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ ง 8 แห่งของบริษัท  ซึ่งมีค่าสอบบัญชี 
ประจ าปี 2558 รวม  6 แห่ง  จ านวน 7,058,575.-บาท  ค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการ
ให้บริการสอบบัญชี  เท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี  และในอนาคต
ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น อันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จ 

 
วาระที่  8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 คณะกรรมการบริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวัน  เวลา  และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น 
หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ และประสงค์จะมอบให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน โปรดใช้หนังสือ   
มอบฉันทะที่แนบมาตามส่ิงที่ ส่งมาด้วยล าดับที่  9 หรือ ล าดับที่  10  หรือสามารถ Download ได้จาก   
www.cenplc.com ซึ่งมีให้เลือก 3  แบบ โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น และขอความกรุณาจัดส่งหนังสือ
มอบฉันทะหรือแจ้งไปยังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันท าการก่อนวันประชุม  เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ
ตรวจสอบหลักฐานล่วงหน้า 
 ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง  ขอได้โปรดแต่งต้ังผู้รับมอบฉันทะเข้า
ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน    ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของ
บริษัท  ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5  เพื่อให้จ านวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับ
ของบริษัท  
 ท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุม ณ สถานที่ประชุมในวันดังกล่าวได้ต้ังแต่  13.00 นาฬิกา           
เป็นต้นไป  จึงเรียนมาเพื่อทราบ  และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี้ 
 

 
โดยค าส่ังคณะกรรมการ 

 
 
 

(นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง) 
ประธานกรรมการบริษัท 
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