
วันท่ี  29 มีนาคม 2562 
 

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจ าปี 2562 
บริษัท  แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค  จ ากัด  (มหาชน) 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.    ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561  เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2561 

2. รายงานประจ าปี 2561  ในรูปแบบรหัสคิวอาร์  (QR Code)  ซึ่งประกอบด้วย รายงาน
ประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท   งบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบ
ก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

4. ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับบริษัท 
5. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) 
6. นิยาม  “กรรมการอิสระ” 
7. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอช่ือให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
8. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
9. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะการ

ลงทะเบียน  และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 
10. แผนที่สถานท่ีจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
11. หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ก.  (แบบท่ัวไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)   
12. หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข.  (แบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน

ตายตัว)    
13. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปีแบบรูปเล่ม 

 

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญ    
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562  ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00  นาฬิกา  ณ  ห้องวิมานทิพย์  ช้ัน 5 โรงแรม
มณเฑียร ริเวอร์ไซด์  เลขท่ี 372  ถนนพระราม 3  แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม  กรุงเทพมหานคร  เพื่อพิจารณา
เรื่องต่างๆ  ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้ 
 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561   
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561  ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 
เมษายน 2561 โดยได้จัดท ารายงานการประชุมและจัดส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ภายใน 14  วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ
บริษัท www.cenplc.com แล้ว 
  
 

http://www.cenplc.com/


ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 
2561 เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2561  ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่าง
ถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว โดยบริษัทได้เผยแพร่
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ในเว็บไซต์ของบริษัทอีกครั้งหนึ่งแล้วพร้อมกับ
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ และเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
โดยมีรายละเอียดตามส าเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1  

 

วาระที่  2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2561 

(การลงมติ : ไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ
ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2561 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการ
ด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2561 ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและการ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2561 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 รายงานประจ าปี 
หัวข้อ ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 

วาระที่  3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจ าปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด ซึ่งก าหนดให้
บริษัทต้องจัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของ
บริษัทท่ีผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ    
งบการเงินประจ าปี 2561  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนาม
รับรองจากผู้สอบบัญชีของส านักงาน บริษัท ดีลอยท์  ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด           
("Deloitte") และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงิน
และผลการด าเนินงานของบริษัท ในปี 2561  ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        ข้อมูลงบการเงินรวมเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท 
 

(หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ ปี 2561 ปี 2560 
เพ่ิมขึ้น 
(ลดลง) 

ร้อยละ 

สินทรัพย์รวม 5,863.74 6,052.98 (189.24) (3.13) 
หนี้สินรวม 2,046.99 2,136.79 (89.80) (0.04) 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,816.75 3,916.19 (99.44) (2.54) 
รายได้จากการขายและการให้บริการ 2,718.01 2,492.72 225.29 9.04 
รวมรายได้ 3,268.78 2,581.29 687.49 26.63 
รวมค่าใช้จ่าย 3,311.82 2,929.97 381.85 13.03 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (120.32) (310.48) 190.16 61.25 
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของบริษัท 133.07 (156.66) 289.73 184.94 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นส่วนท่ีเป็นของบริษัท (บาท)  0.1786 (0.2102) 0.3888 184.97 

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจ าปี 2561  ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น
พร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ ตามสิ่งที่มาด้วยล าดับที่ 2 
 

วาระที่  4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและงดจ่ายเงินปันผล 

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
ก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี หรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจ าเป็น  
อื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ 
หรือเว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการลงทุนในโครงการอื่น   
 

ทั้งนี้ ในปี 2561 งบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี  บริษัทมีผลการด าเนินงานก าไรสุทธิเป็น
จ านวนเงิน 312.57 ล้านบาท ซึ่งก าไรสุทธิดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นก าไรจากมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยังไม่
เกิดขึ้นจริง อีกทั้งบริษัทต้องส ารองเงินสดเป็นเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนเพิ่มในโครงการต่างๆ  
ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนองดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 
2561  ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2561 ถึง วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
 

และตามมาตรา 116  แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท 
ข้อ 47 ก าหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารอง ไม่น้อยกว่า    
ร้อยละ 5  ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้  
จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  ของทุนจดทะเบียน  ดังนั้น  เห็นควรจัดสรรทุนส ารองตาม
กฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี เป็นจ านวนเงิน 15,628,457 บาท และจัดสรร
เงินส่วนท่ีเหลือเข้าเป็นก าไรสะสมของบริษัทต่อไป 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ    
งดจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2561  ส าหรับผลการด าเนินงาน ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2561 ถึง วันท่ี 
31 ธันวาคม 2561  และเห็นควรจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวนเงิน 15,628,457 บาท 
และจัดสรรเงินส่วนท่ีเหลือเข้าเป็นก าไรสะสมของบริษัทต่อไป 



วาระที่  5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดและข้อบังคับของบริษัท  ข้อ 
18  สรุปใจความส าคัญว่า ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง  ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง
จ านวน 1 ใน 3  ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง 3 ส่วน ไม่ได้  ก็ให้ออกโดยจ านวน  ใกล้
ที่สุดกับ 1 ใน 3  กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้  ในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ า ปี 2562  มีกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 4  
คน ดังนี ้

1.  นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง กรรมการบริษัท 
2.  นายธีรชัย ลีนะบรรจง กรรมการบริษัท 

  3.  นายยรรยง วัฒนวงศ์พิทักษ์ กรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ  
  4.  รศ. ดร.ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์ กรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ  

 

ทั้งนี้ รศ. ดร.ภูษิต  เลิศวัฒนารักษ์ ซึ่งครบก าหนดออกตามวาระ ได้แจ้งความประสงค์ว่าจะไม่
ขอรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีก  ในการนี้บริษัทไม่ประสงค์แต่งตั้งกรรมการใหม่ ดังนั้น 
กรรมการของบริษัทจึงเหลือ 10 คน   
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
เลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามตามวาระทั้ง 3 ท่าน  ให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
อีกวาระหนึ่ง  ซึ่งกระบวนการคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการ
สรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการ  แต่ใน
กระบวนการคัดเลือกดังกล่าว  คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือ        
ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยดูถึง
ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ  ประสบการณ์  ความเช่ียวชาญหลากหลายวิชาชีพ  มีภาวะผู้น า 
วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติท่ีดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานใน
ฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะแนวนโยบายแก่บริษัท รวมทั้ง
เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศท่ีเกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท  รวมถึงผลการ
ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ ข้อมูลของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งกลับ
เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 
 

ในการนี้ นายยรรยง  วัฒนวงศ์พิทักษ์ กรรมการอิสระรายเดิม และได้รับการเสนอช่ือให้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการอีกหนึ่งวาระนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการอิสระ
สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้น าความรู้ 
ความสามารถ และความเช่ียวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการของ
บริษัท ซึ่งปัจจุบันด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 6 ปี รวมเสนอที่แต่งตั้งครั้งน้ีเป็น 9 ป ี
 

อนึ่ง ในการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการนั้น บริษัทมิได้เปิดโอกาสให้       
ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา 
 
 



วาระที่ 6  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 สรุปใจความส าคัญว่ากรรมการของ
บริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่  ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม  
เบี้ยเลี้ยง  โบนัส  ซึ่งในปี 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
เป็นจ านวนเงิน 3,500,000.-บาท โดยก าหนดจ่ายเป็นรายครั้ง  ส าหรับปี 2561  บริษัทได้จ่าย
ค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นจ านวนเงินท้ังสิ้น 1,015,000.-บาท  ทั้งนี้ บริษัทสรุปจ านวนเงินที่
จ่ายให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจ าปี 2561  ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับ   
ที่ 2  ในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ เรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 

รายละเอียด 
ปี 2562 
(บาท) 

(น าเสนอ) 

ปี 2561  
(บาท) 

ปี 2560  
(บาท) 

วงเงินท่ีขออนุมัติ 3,500,000.- 3,500,000.- 3,500,000.- 

จ านวนเงินท่ีจ่ายจริงเป็น 
ค่าเบี้ยประชุมทั้งหมด 

 1,015,000.- 1,177,000.- 

ผลประโยชน์อ่ืนใด -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 
 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562  ตามที่ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ  ซึ่ง
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 เป็นจ านวน
เงิน 3,500,000.-บาท  ซึ่งเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2561  ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการ
ที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท  ซึ่งก าหนดการจ่ายเป็นรายครั้ง  
โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจาก
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน  และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมา ะสมของจ านวน
คณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดการดังนี้  
1. ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน คือ ค่าเบี้ยประชุม 

(1)  คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 

 ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท ครั้งละ 30,000.-บาท ทั้งนี้ส าหรับประธาน
กรรมการบริษัทที่ได้รับเงินเดือนประจ าของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัท   
ในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 20,000.-บาทแทน 

 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้ส าหรับกรรมการบริษัท    
ท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจ าของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ     
จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน 
 
 



(2)  คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 

 เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 25,000.-บาท 

 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบครั้งละ 15,000.-บาท  
(3)  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)  

 เบี้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 25,000. -บาท  ทั้งนี้
ส าหรับประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้รับเงินเดือนประจ าของบริษัท 
หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วม
ประชุม ครั้งละ 20,000.-บาทแทน 

 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้ส าหรับ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจ าของบริษัท หรือเป็น   
ผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 
5,000.-บาทแทน 

(4)  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 

 เบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งละ 25,000.-บาท ทั้งนี้ส าหรับ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับเงินเดือนประจ าของบริษัท หรือเป็น       
ผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 
20,000.-บาทแทน 

 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งละ 15,000. -บาท ทั้งนี้ส าหรับ
กรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจ าของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือน
บริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน 

(5)  คณะกรรมการบริหาร (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 

 ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหาร ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้ส าหรับประธาน
กรรมการบริหารที่ได้รับเงินเดือนประจ าของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัท   
ในเครือ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม 

 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร ครั้งละ 10,000.-บาท ทั้งนี้ส าหรับกรรมการบริหาร
ท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจ าของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ  
จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม 

 

2. ค่าตอบแทนอ่ืน หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ 
บริษัทไม่มีนโนบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงาน
ซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ  ไม่มีการให้หุ้น  หุ้นกู้  หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่กรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัท 

 

 

 

 



วาระที่  7 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2562 

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล   ตามมาตรา 120  แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535  
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี  แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของ
บริษัททุกปี  ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และข้อบังคับของบริษัท 
ข้อ 43 ก าหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่
ใดๆ ของบริษัท นอกจากน้ี ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนได้ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียน
ต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าท่ีสอบทานหรือตรวจสอบ
และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดย
สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดส านักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ 
อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบ
บัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2561 คือ 
     1. ดร. สุวัจชัย  เมฆะอ านวยชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6638 และ/หรือ 
     2. นายชวาลา   เทียนประเสริฐกิจ   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4301 และ/หรือ 
     3. ดร. เกียรตินิยม  คุณติสุข     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4800 และ/หรือ  
     4. นายวัลลภ    วิไลวรวิทย์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6797   
     แห่งส านักงาน บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด  ("Deloitte") 
 

ดังนั้น ส าหรับปี 2562  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง ผู้สอบ
บัญชีคนเดิม คือ  
     1. ดร. สุวัจชัย  เมฆะอ านวยชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6638 และ/หรือ 
     2. นายชวาลา   เทียนประเสริฐกิจ   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4301 และ/หรือ 
     3. ดร. เกียรตินิยม  คุณติสุข     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4800 และ/หรือ  
     4. นายวัลลภ    วิไลวรวิทย์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6797   

แห่งส านักงาน ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด  ("Deloitte")  เป็นผู้สอบบัญชี
ประจ าปี 2562 เป็นปีที่ 2 เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการท างานที่ดี มีทีมสนับสนุน
เพียงพอ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา และพิจารณาเห็น
ควรอนุมัติค่าตอบแทน ดังนี้ 
 
 
 
 

 
รายละเอียด 

จ านวนเงิน (บาท) 
ปี 2562 

(น าเสนอ)  

จ านวนเงิน (บาท) 
ปี 2561  

ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1 290,000.- 240,000.- 
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 2 290,000.- 240,000.- 

ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 3 290,000.- 240,000.- 
ค่าสอบบัญชีประจ าปี 1,150,000.- 1,080,000.- 

รวมท้ังสิ้น 2,020,000.- 1,800,000.- 



ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด       
ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี
และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง 
     1. ดร. สุวัจชัย  เมฆะอ านวยชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6638 และ/หรือ 
     2. นายชวาลา   เทียนประเสริฐกิจ   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4301 และ/หรือ 
     3. ดร. เกียรตินิยม  คุณติสุข     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4800 และ/หรือ  
     4. นายวัลลภ    วิไลวรวิทย์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6797   
แห่งส านักงาน บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 
2562 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562  เป็นจ านวนเงิน 2,020,000.-บาท โดยผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   
ในนาม ส านักงาน บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด เพื่อให้มั่นใจว่ า
กระบวนการจัดท างบการเงินจะสามารถด าเนินการตรวจสอบได้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา  
 

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มคีวามสมัพันธ์หรือสว่นไดเ้สยีกับ บริษัท/บริษัทย่อย/
ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระใน
การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และนอกจากนี้ยังเป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทย่อยทั้ง 12 แห่งของบริษัท ซึ่งมีค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2562 รวม 12 แห่ง จ านวน 
8,450,000.-บาท  ค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น ไม่มีการ
ให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี  และในอนาคตไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการ
อื่น อันเกิดจากการตกลงท่ียังให้บริการไม่แล้วเสร็จ 
 

อน่ึง ถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นผู้สอบบัญชีและสังกัดส านักงานเดียวกัน
ก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าผู้สอบบัญชีจะสามารถจัดท างบ
การเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้ทันตามก าหนดเวลา เนื่องจากผู้สอบบัญชีจะมีการนัดประชุม
ร่วมกับผู้บริหารเพื่อวางแผนการตรวจสอบอย่างเป็นระบบและก าหนดระยะเวลาในการตรวจสอบ
เป็นการล่วงหน้า 

 

วาระที่  8           พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล   เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
มาตรา 100 ท่ีแก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การ
แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
แก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 ทั้งรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 ปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4 
 

 



วาระที่  9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.  
  ของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  บริษัทต้องด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน ให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะสามารถเพิ่มทุนของ
บริษัทได้  ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด         
ที่ก าหนดให้บริษัทต้องท าการลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีการยกเลิกหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้
ออกจ าหน่าย จ านวน 372,570,138 หุ้น เพื่อให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทมีจ านวนเท่ากับทุนช าระ
แล้วของบริษัทท่ีจ านวน 745,141,929 บาท ก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุน
จดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 1,117,712,067 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
ใหม่จ านวน 745,141,929 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จ าหน่าย จ านวน 372,570,138 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพื่อส ารองไว้ในการใช้สิทธิของผู้ถือใบส าคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (CEN-W4)  ปัจจุบันหมดอายุและครบก าหนดแล้ว และแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดย
ให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้ 
 

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน 745,141,929 บาท (เจ็ดร้อยสี่สิบห้าล้านหนึ่งแสนสี่
หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าบาท) 

 แบ่งออกเป็น 745,141,929 หุ้น (เจ็ดร้อยสี่สิบห้าล้านหนึ่งแสนสี่
หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ 1  บาท (หนึ่งบาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น    
 หุ้นสามญั 745,141,929 หุ้น (เจ็ดร้อยสี่สิบห้าล้านหนึ่งแสนสี่

หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าหุ้น) 
 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)” 

 

วาระที่  10 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป  
  (General Mandate) และแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท  
  เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  สืบเนื่องจากปัจจุบัน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ปรับปรุง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียนให้รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) โดยบริษัทจดทะเบียนสามารถขอมติจ านวนหุ้นเพิ่มทุนและประเภทการ
จัดสรรจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าและให้อ านาจคณะกรรมการบริษัทก าหนดวัตถุประสงค์ 



การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามความเหมาะสม ซึ่งการเพิ่มทุนดังกล่าวจะเพิ่มความคล่องตัวใน
การระดมทุน และเป็นการบริหารโครงสร้างทุนให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด อันเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ทางธุรกิจ ควบคู่การยึดหลักปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นด้วย  
ความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อเป็นการเตรียมเงินทุนให้พร้อมส าหรับการขยายธุรกิจ
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจ านวน 
745,141,929 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 968,684,506 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ
จ านวน 223,542,577 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รายละเอียดรายงานการเพิ่มทุน ปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5  และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้ 
 

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน 968,684,506 บาท (เก้าร้อยหกสิบแปดล้านหกแสน
แปดหมื่นสี่พันห้าร้อยหกบาท) 

 แบ่งออกเป็น 968,684,506 หุ้น (เก้าร้อยหกสิบแปดล้านหกแสน
แปดหมื่นสี่พันห้าร้อยหกหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ 1  บาท (หนึ่งบาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น    
 หุ้นสามญั 968,684,506 หุ้น (เก้าร้อยหกสิบแปดล้านหกแสน

แปดหมื่นสี่พันห้าร้อยหกหุ้น) 
 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)” 

 

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธาน
กรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท มีอ านาจพิจารณาก าหนดวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ  
เพิ่มทุน รายละเอียด และเง่ือนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
รวมทั้งลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งด าเนินการต่างๆ อันจ าเป็นและ
สมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการน าหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

 

วาระที่  11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป  
  (General Mandate) 

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) ในวาระที่ 10 ข้างต้น บริษัทต้องด าเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จ านวน 
223,542,577 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ภายใต้เง่ือนไขและสัดส่วนตามที่กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องก าหนด 
 

 



ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)  จ านวน 
223,542,577 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท  ตามวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน ดังนี้ 
1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จ านวน 149,028,385 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนช าระแล้ว 

ณ วันท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท 
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จ านวน 74,514,192 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนช าระแล้ว 

ณ วันท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
 

ทั้งนี้ ราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ าตามที่ก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ.72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอ
ขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด โดยราคาเสนอขายจะไม่ต่ ากว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
ของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันท าการติดต่อกันแต่ไม่เกิน
สิบห้าวันท าการติดต่อกัน ก่อนวันก าหนดราคาเสนอขายหุ้น 

 

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธาน
กรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท มีอ านาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในคราวเดียวกันหรือ
หลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายหุ้นให้กลุ่มบุคคลใดก่อนหรือทุกกลุ่มบุคคลร่วมกันในคราว
เดียวกันก็ได้ รวมถึงให้มีอ านาจในการก าหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และ
รายละเอียดและเง่ือนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว การจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายก าหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจ าปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน และให้มีอ านาจลงนามในเอกสารและสัญญา
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนการด าเนินการอันจ าเป็นและสมควรใดๆ ที่เกี่ยวกับการออกและเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ รวมถึงการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

วาระที่  12 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
  

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่  ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้น
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ถึง
คณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยสามารถส่งค าถามมายังบริษัทได้ดังนี้ 

1. ผู้ถือหุ้นส่งค าถามที่ประสงค์จะสอบถาม พร้อมรายละเอียดประกอบ (ถ้ามี) และข้อมูลของผู้ถือหุ้น    
(ช่ือ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail) ที่สามารถติดต่อได้ 

2. ช่องทางที่บริษัทเปิดรับค าถาม :  

 เว็บไซต์ www.cenplc.com  

 E-mail : kenika@cenplc.com  

 ไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งไปยัง นางเกณิกา งามเจริญสถาพร (เลขานุการบริษัท) 

http://www.cenplc.com/
mailto:kenika@cenplc.com


3. ช่วงเวลาการรับค าถาม :  ตั้งแต่วันท่ี 12 เมษายน ถึงวันท่ี 25เมษายน 2562 
4. เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมค าถาม และส่งให้ประธานกรรมการบริหารพิจารณาตามล าดับ 

 

 การตอบค าถามกรณีที่ผู้ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะพิจารณาตอบค าถามที่
ได้รับจากผู้ถือหุ้น โดยตอบในวันท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
 อน่ึง เพื่อความสะดวกหากท่านผู้ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่น
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่
แนบมา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัท่ี 11 หรือ ล าดับที่ 12  หรือสามารถ Download ได้จาก   www.cenplc.com ซึ่งมี
ให้เลือก 3  แบบ  ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น
ผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้ง  แบบ ก.  หรือ แบบ ข.  หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้  
ส าหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข.  แบบหน่ึงแบบใดเท่าน้ัน 
   

 ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ขอได้โปรดแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท  ดัง
มีรายช่ือและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7  เพื่อให้จ านวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท   
บริษัทขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันท าการ ก่อนวันประชุม เพื่อ
ความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า 
  

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ  และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ท่ีนี ้
 
 

โดยค าสั่งคณะกรรมการ 
 
 

(นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง)  
ประธานกรรมการบริษัท 

 

http://www.cenplc.com/

