
 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2563 

บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) 

 

วันท่ีประชุม  : วันพฤหัสบดีท่ี 30 เมษายน 2563  เปดประชุมเวลา 14.00 น. 

สถานท่ีประชุม  : เลขท่ี 274 ถนนรมเกลา แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 

ประธานท่ีประชุม   :   นาย วุฒิชัย  ลีนะบรรจง   ประธานกรรมการบริษัท 

เลขานุการท่ีประชุม : นาง เกณิกา  งามเจริญสถาพร  เลขานุการบริษัท 

ผูมีสิทธิเขารวมประชุม : จํานวนผูถือหุน ณ วันท่ี 1 เมษายน 2563 (Record Date)  

จํานวนผูถือหุนรวมท้ังสิ้น 2,628 ราย รวมจํานวนหุนท้ังสิ้น 745,141,929 หุน  

วาระท่ี 1-2  : จํานวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะท่ีเขารวมประชุมท้ังสิ้น 28 ราย  

นับรวมจํานวนหุนท้ังสิ้น 280,392,910 หุน คิดเปนรอยละ 37.63  

ของหุนท้ังหมด ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท 

วาระท่ี 3-8  : จํานวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะท่ีเขารวมประชุมท้ังสิ้น 33 ราย  

นับรวมจํานวนหุนท้ังสิ้น 407,247,853 หุน คิดเปนรอยละ 54.65  

ของหุนท้ังหมด ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท 

_____________________________________________________________________________________
  

กอนเร่ิมการประชุม 

 นาง เกณิกา  งามเจริญสถาพร  เลขานุการบริษัทและผูจัดการอาวุโสฝายกํากับดูแลกิจการและนักลงทุน

สัมพันธ  ทําหนาท่ีเปนผูดําเนินการประชุมครั้งน้ี  ไดกลาวตอนรับผูถือหุนทุกทาน เพ่ือเขาสูการประชุมสามัญผูถือหุน 

ประจํา 2563 ของบริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) และไดแถลงใหท่ีประชุมทราบวามผีูถือหุน

เขารวมประชุมดวยตนเองท้ังสิ้น 4 ราย  นับจํานวนหุนไดท้ังสิ้น 37,326,000 หุน  และมีผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน

เขารวมประชุมท้ังสิ้น 24  ราย นับจํานวนหุนไดท้ังสิ้น 243,066,610 หุน  ดังน้ัน รวมผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขา

รวมประชุมท้ังสิ้น 28 ราย นับจํานวนหุนไดท้ังสิ้น 280,392,610 หุน  คิดเปนรอยละ 37.63 ของจํานวนหุนท่ีจําหนาย

ไดท้ังหมดของบริษัท  ครบเปนองคประชุม  ตามขอบังคับของบริษัทขอ 35 รวมท้ังแนะนําคณะกรรมการบริษัท  

ผูบริหาร ผูสอบบัญชีของบริษัท ท่ีเขารวมประชุม  ดังน้ี 
 

รายชื่อกรรมการท่ีเขารวมประชุม มีดังนี ้

1.  นาย วุฒิชัย  ลีนะบรรจง  ประธานกรรมการบริษัท  ประธานกรรมการบริหาร 

      และรักษาการประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

2.  ผศ. ดร. สุลักษมณ ภัทรธรรมมาศ  รองประธานกรรมการบริษัท คนท่ี 1  

      และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

3.  ดร. วิศิษฐ  องคพิพัฒนกุล  กรรมการอิสระ   ประธานกรรมการตรวจสอบ   

     และประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

       

 

 ตอหนาท่ี 3./ 4. นายจักรธาร 

สิ่งท่ีสงมาดวย ลําดับท่ี 1 



 

4.  นาย จักรธาร  โยธานันท   กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ   

      และกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

5.  นาย ชาตร ี  ศรีอุทารวงค  กรรมการอิสระ  และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

6.  นาย มณฑล  เชตุวัลลภกุล  กรรมการ และกรรมการบริหาร 

7.  นางสาว อุศรา  ภัตตาตั้ง   กรรมการ กรรมการบริหาร 

      และผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 

8.  นางสาว ลภัสรินทร ไกรวงษวณิชรุง  กรรมการ กรรมการบริหาร 

      และผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจและการลงทุน 
 

รายชื่อกรรมการท่ีไมเขารวมประชุม มีดังนี ้

1.  นาย ธีรชัย  ลีนะบรรจง  รองประธานกรรมการบริษัท คนท่ี 2  

      และกรรมการบริหาร 

      ไมสามารถเขารวมประชุมได เน่ืองจากติดภารกิจจําเปน 

2. นาย ยรรยง  วัฒนวงศพิทักษ  กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ   

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

      และกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

      ไมสามารถเขารวมประชุมได เน่ืองจากติดภารกิจจําเปน 
 

รายชื่อผูบริหารเขารวมประชุมทุกทาน มีดังนี้ 

1.  นาย คมวุฒิ  พรนราดล  ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน 

2.  นาย มงคลศร  พงษลําเจียกงาม  ผูจัดการอาวุโสฝายบัญชีและการเงิน 

3.  นาง เกณิกา  งามเจรญิสถาพร  ผูจัดการอาวุโสฝายกํากับดูแลและนักลงทุนสัมพันธ 
 

ผูสอบบัญชขีองบริษัท 

1.  ดร. เกียรตินิยม  คุณตสิุข     บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด   

2.  นางสาว กมลทิพย   รัตนนันทวาที  บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด 
 

ปจจุบันบริษัทมีกรรมการจํานวน 10 คน  สัดสวนของกรรมการท่ีเขารวมประชุมผูถือหุนในครั้งน้ี คิดเปน 

80.00% ของกรรมการท้ังหมด  
 

นาย วุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานกรรมการบริษัท ทําหนาท่ีประธานท่ีประชุม กลาวเปดประชุมสามัญผูถือ

หุน ประจําป 2563 พรอมกับกลาวตอนรับผูถือหุนท่ีเขารวมประชุม โดยกอนเริ่มการประชุม ไดมอบหมายให          

นาง เกณิกา งามเจริญสถาพร เลขานุการบริษัท ผูดําเนินการประชุมเปนผูช้ีแจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนสรุปได 

ดังน้ี  

ผูดําเนินการประชุม ไดแจงขอมูลเบ้ืองตนใหทราบถึงทุนของบริษัทตอผูถือหุน ดังน้ี 

• ทุนจดทะเบียน จํานวน 968,684,506  บาท 

• ทุนชําระแลว จํานวน  745,141,929  บาท 

ตอหนาท่ี 3./ และได 



 

 และไดเรียนใหผูถือหุนทราบวา บริษัทไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเก่ียวกับการดูแลสิทธิของ  

ผูถือหุนอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน ดังน้ี 

1. เปดโอกาสใหผูถือหุนท่ีไมสามารถเขารวมประชุมได สามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระเปนผูรับมอบ

ฉันทะได 

2. เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถสงคําถามมายังบริษัทเปนการลวงหนา 

ปรากฏวาไมมีผูถือหุนสงคําถามมายังบริษัทเปนการลวงหนา 
 

พรอมกันน้ีไดเรียนช้ีแจงตอท่ีประชุมผูถือหุน เก่ียวกับวิธีการออกเสยีงลงคะแนน ดังน้ี 

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถือหุน  ตามขอบังคับของบริษัท ขอท่ี 37.  ใหนับหน่ึงหุนเปน

หน่ึงเสียง 

2. ในการลงมติท่ีประชุม ใหกระทําโดยเปดเผย ซึ่งผูถือหุนสามารถลงคะแนนเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย 

หรืองดออกเสียง ในแตละวาระ โดยวิธีการนับคะแนนจะนับเฉพาะกรณีท่ีผูถือหุนลงคะแนนเสียงไมเห็น

ดวยและงดออกเสียงเทาน้ัน โดยผูถือหุนทานใดท่ีไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง กรุณากรอกใบลงคะแนน

ท่ีทานไดรับแจกจากเจาหนาท่ีกอนเขารวมประชุม และยกมือข้ึน เพ่ือเจาหนาท่ีจะจัดเก็บใบลงคะแนน

ของทาน  บริษัทจะนําคะแนนเสียงท่ี ไมเห็นดวยและงดออกเสียง ดังกลาวน้ัน  หักออกจากจํานวนเสียง

ท้ังหมดท่ีเขารวมประชุม  สวนท่ีเหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นดวยในวาระน้ันๆ  ท้ังน้ี 

ในกรณีไมมีผูใดแสดงความเห็นคัดคาน หรือแสดงความคิดเห็นเปนอยางอ่ืน ใหถือวาท่ีประชุมเห็นชอบ

หรืออนุมัติเปนเอกฉันท และเพ่ือใหสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลท่ีดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย ในวาระท่ี 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ กลับเขาดํารง

ตําแหนงอีกวาระหน่ึงน้ัน บริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสยีงจากผูถือหุนทุกรายท่ีเขารวมประชุม โดย

บริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียง กรณีผูถือหุนไมเห็นดวยหรืองดออกเสยีงกอน สําหรับกรณีเห็นดวย

ขอใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสงบัตรลงคะแนนภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม อยางไรก็ตามหากผูถือ

หุนหรือผูรับมอบฉันทะทานใดไมนําสงบัตรลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือวาผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะมี

มติเห็นดวยตามขอเสนอของคณะกรรมการบริษัท 

3. ในกรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหกรรมการ  ใหเปนไปตามท่ีผูถือหุนระบุในหนังสือมอบฉันทะ 

4. บริษัทตระหนักถึงสถานการณแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีมีการแพร

ระบาดอยางรวดเร็วและขยายวงกวางข้ึน จึงมีความจําเปนท่ีจะตองมีการกําหนดมาตรการและ         

ขอปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับการประชุมเพ่ือใหทานผูถือหุนปฏิบัติตามอยางเครงครัดเพ่ิมเตมิ ตามท่ีแจงไวใน

หนังสือเชิญประชุมซึ่งไดจัดสงไปยังผูถือหุนแลว โดยมาตรการและขอปฏิบัติดังกลาวไดกําหนดข้ึน

เพ่ือใหสอดคลองและเปนไปตามมาตรการท่ีรัฐบาลกําหนดเพ่ือควบคุมสถานการณแพรระบาด ดังน้ัน 

ในการประชุมวันน้ี จะเปนการดําเนินการประชุมท่ีกระชับท่ีสุด แตเปนไปตามระเบียบวาระการประชุม

ท่ีกําหนดไวอยางถูกกฎหมาย หากผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะมีขอซักถาม  ขอความกรุณาผูถือหุน 

เขียนใสกระดาษท่ีเจาหนาท่ีไดแจกใหและยกมือข้ึน เพ่ือเจาหนาท่ีจะจัดเก็บคําถามของทาน แทนการ

สอบถามทางไมโครโฟน และจะตอบคําถามท่ีเก่ียวของกับวาระการประชุมในวาระเรื่องอ่ืนๆ  

 

ตอหนาท่ี 4./ เมื่อผูดําเนินการประชุม 



 

เมื่อผูดําเนินการประชุมช้ีแจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบรอยแลว ไดเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุน  

พิจารณาเรือ่งตาง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังตอไปน้ี 
 

 วาระท่ี  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน  ประจําป 2562 

   เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2562 

นาย วุฒิชัย  ลีนะบรรจง  ประธานท่ีประชุม ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา บริษัทไดจัดสงสําเนารายงานการ

ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2562 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวาไดมี

การบันทึกรายงานการประชุมไวอยางถูกตอง  และจัดสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายใน 14 วันนับแตวัน

ประชุมผูถือหุน พรอมท้ังเผยแพรทางเว็บไซดของบริษัทแลว จึงเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน 

ประจําป 2562 ใหท่ีประชุมผูถือหุนรับรองรายงานการประชุม โดยบริษัทไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาว

พรอมหนังสือนัดประชุมใหแกผูถือหุนรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 1 กอนการประชุมแลว  
 

 จึงขอเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 เมื่อวันท่ี 

30 เมษายน 2562 
 

 มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทรับรองการประชุมดังกลาว ดวยเสียง ดังน้ี 

มต ิ
จํานวน 

ราย 

จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนหุน 

ท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 28 280,392,910 100.0000 

ไมเห็นดวย 0 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0 0.0000 

บัตรเสีย 0 0 0.0000 

จากจํานวน 280,392,910 เสียงท้ังหมดท่ีเขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี 
 

 วาระท่ี  2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจําป  2562 

 นาย วุฒิชัย  ลีนะบรรจง  ประธานท่ีประชุม ไดกลาวตอท่ีประชุมวา  บริษัทไดสรุปรายงานของ

คณะกรรมการบริษัทและผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบป 2562  ซึ่งปรากฏในรายงานประจําป 2562 ตามท่ีได

จัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือนัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 แลว 
 

สําหรับการพัฒนาตอตานการทุจรติและคอรรัปช่ัน 

 ในป 2562  บริษัทผานการรับรองจากคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตาน  

ทุจริตแลว  คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญโดยใหมีการติดตามและทบทวน นโยบายและแนวปฏิบัติในการ

ตอตานการทุจริตและคอรรัปช่ันอยางตอเน่ือง 

 จึงขอใหท่ีประชุมผูถือหุนรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจําป 2562 
 

 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมผูถือหุนรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจําป 2562 

  

  

ตอหนาท่ี 5./ วาระท่ี 3 



 

 วาระท่ี  3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจําป 2562   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

นางสาว อุศรา ภัตตาตั้ง กรรมการบริษัท  กรรมการบริหาร  และผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน ไดกลาว

ตอท่ีประชุมวา  คณะกรรมการบริษัทไดจัดพิมพรายละเอียดของงบการเงิน ประจําป 2562 ซึ่งประกอบดวยงบแสดง

ฐานะการเงิน  และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562  ท่ีผานการตรวจสอบและลงนาม

รับรองจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตของสํานักงาน บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ จํากัด และไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการตรวจสอบแลวลงในรายงานประจําป 2562 ซึ่งไดสงใหทานผูถือหุนพิจารณาเปนการลวงหนา  

พรอมหนังสือนัดประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 เพ่ือพิจารณาแลวขอสรุปสาระสําคัญ ดังน้ี  
 

(หนวย : ลานบาท) 

รายการ ป 2562 ป 2561 
เพ่ิมขึ้น 

(ลดลง) 
รอยละ 

สินทรัพยรวม 4,168.71 5,729.27 (1,560.56) (27.24) 

หน้ีสินรวม 2,052.86 2,087.32 (34.46) (1.65) 

สวนของผูถือหุน 2,115.85 3,641.95 (1,526.10) (41.90) 

รายไดจากการขายและการใหบริการ 2,074.57 2,718.01 (643.44) (23.67) 

รวมรายได 2,107.54 3,268.78 (1,161.24) (35.53) 

รวมคาใชจาย 3,615.77 3,486.62 129.15 3.70 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป (1,538.72) (295.13) (1,243.59) (421.37) 

กําไร (ขาดทุน) สวนท่ีเปนของบริษัท (929.80) 63.57 (993.37) (1,562.64) 
 

ภาพรวมผลการดําเนินงาน ณ สิ้นป 2562 สรุปดังน้ี  

• สินทรัพยรวมจํานวน 4,168.71 ลานบาท ลดลง 1,560.56 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 27.24 เมื่อเปรียบเทียบ

กับ ป 2561 ซึ่งมีสินทรัพยรวมจํานวน 5,729.27 ลานบาท สวนใหญมาจากการลดลงของเงินลงทุนช่ัวคราว ลูกหน้ี

การคาและลูกหน้ีอ่ืน บริษัทและบริษัทยอยขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพยถาวร อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

และสนิทรัพยไมมีตัวตน 

• หน้ีสินรวมจํานวน 2,052.86 ลานบาท ลดลง 34.46 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 1.65 เมื่อเปรียบเทียบกับ        

ป 2561 ซึ่งมีหน้ีสินรวมจํานวน 2,087.32 ลานบาท สวนใหญมาจากการลดลงของเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบัน

การเงิน และเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 

• สวนของผูถือหุนจํานวน 2,115.85 ลานบาท ลดลง 1,526.10 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 41.90 เมื่อ

เปรียบเทียบกับ ป 2561 ซึ่งมีจํานวน 3,641.95 ลานบาท เน่ืองจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดําเนินงาน 

• รายไดจากการขายและงานบริการจํานวน 2,074.57 ลานบาท ลดลง 643.44 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 23.67 

เมื่อเปรียบเทียบกับป 2561 เน่ืองจากบริษัทยอยมีปริมาณการขายลวดเหล็ก การขายกระแสไฟฟา และรายไดจาก

งานโครงการท่ีสงมอบลดลง 

 

ตอหนาท่ี 6./ คาใชจาย 



 

• คาใชจายรวมท้ังสิ้น 3,615.77 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 129.15 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 3.70  โดยสวนใหญมาจาก

การลดลงของตนทุนขายและงานบริการท่ีผันแปรไปตามปริมาณการขายและงานโครงการท่ีลดลง แตเพ่ิมข้ึนจาก

บริษัทและบริษัทยอยมีขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน และบริษัท

ขาดทุนจากการดอยคาอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน และบริษัทยอยมีขาดทุนจากสัญญางานโครงการท่ีสราง

ภาระ 

• สําหรับป 2562 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 1,538.72 ลานบาท ขาดทุนเพ่ิมข้ึน 1,243.59 ลานบาทเมื่อเทียบกับงวด

เดียวกันของปกอนซึ่งมีผลขาดทุน 295.13 ลานบาท เน่ืองจากบริษัทยอยมีปริมาณการขายและงานบริการลดลง 

บริษัทและบริษัทยอยมีขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน มีขาดทุนจาก

การดอยคาของสินทรัพย  และบริษัทยอยมีขาดทุนจากสัญญางานโครงการท่ีสรางภาระ 
 

จึงขอเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจําป 2562 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 

 มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแลว มีมติดวยคะแนนเสียงขางมากอนุมัติงบการเงิน ประจําป 2562  

สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ดวยเสียงดังน้ี 
 

มต ิ
จํานวน 

ราย 

จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนหุน 

ท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 32 407,247,843 100.0000 

ไมเห็นดวย 1 10 0.0000 

งดออกเสียง 0 0 0.0000 

บัตรเสีย 0 0 0.0000 

จากจํานวน 407,247,853 เสียงท้ังหมดท่ีเขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี 
 

 วาระท่ี  4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและงดจายเงินปนผล 

 นางสาว อุศรา ภัตตาตั้ง กรรมการบริษัท  กรรมการบริหาร  และผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน แจงตอ

ท่ีประชุมวา บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ

กิจการหลังหักภาษี หรือตามความเหมาะสม หากไมมีเหตจุําเปนอ่ืนใด และการจายเงินปนผลน้ันไมมีผลกระทบตอการ

ดําเนินงานปกติของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ หรือเวนแตในกรณีท่ีบริษัทมีโครงการลงทุนในโครงการอ่ืน 

 ท้ัง น้ี ในป 2562 งบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี บริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทุน ดังน้ัน 

คณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนองดจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงาน ประจําป 2562  ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 

2562 ถึง วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และงดจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย 
 

จึงขอเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน ตั้งแตวันท่ี 1 

มกราคม - 31 ธันวาคม 2562 และงดจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย  
 

 มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหงดจายเงินปนผลสําหรับผลการ

ดําเนินงาน ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2562 ถึง วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และงดจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย ดวยเสียง 

ดังน้ี 

ตอหนาท่ี 7./ มต ิ
 



 

มต ิ
จํานวน 

ราย 

จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนหุน 

ท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 33 407,247,853 100.0000 

ไมเห็นดวย 0 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0 0.0000 

บัตรเสีย 0 0 0.0000 

จากจํานวน 407,247,853 เสียงท้ังหมดท่ีเขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี 

 

วาระท่ี  5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ 

 นาย มณฑล  เชตุวัลลภกุล กรรมการบริ ษัทและกรรมการบริหาร  ไดกลาวตอท่ีประชุมวาตาม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและขอบังคับของบริษัท ขอท่ี 18 สรุปใจความสําคัญวาในการประชุมสามัญ

ประจําปทุกครั้งใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวน  1 ใน 3  ถาจํานวนกรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปน 3 

สวนไมได  ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับ 1 ใน 3  กรรมการท่ีออกตามวาระน้ันอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหม

ได ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 มีกรรมการท่ีตองออกจากตําแหนงตามวาระ จํานวน  4 คน ดังน้ี 

1.  ดร. วิศิษฐ  องคพิพัฒนกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 

2.  นาย จักรธาร  โยธานันท  กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 

3.  นางสาว อุศรา  ภัตตาตั้ง  กรรมการบริษัท  

4.  นางสาว ลภัสรินทร ไกรวงษวณิชรุง กรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไมรวมกรรมการท่ีไดรับการเสนอช่ือ ขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง

กรรมการท่ีออกตามวาระท้ัง 4 คน  กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง  ซึ่งกระบวนการคัดเลือกผูดํารง

ตําแหนงกรรมการของบริษัทไมไดผานคณะกรรมการสรรหา เน่ืองจากปจจุบันบริษัทยังมิไดแตงตั้งคณะกรรมการสรร

หาอยางเปนทางการ  แตในกระบวนการคัดเลือกดังกลาว  คณะกรรมการบริษัทซึ่งไมรวมกรรมการท่ีไดรับการเสนอ

ช่ือ ไดรวมกันพิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆ ท่ีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยดูถึงความเหมาะสมดาน

คุณวุฒิ  ประสบการณ  ความเช่ียวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผูนํา วิสัยทัศนกวางไกล รวมท้ังมีคุณธรรม 

จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติท่ีดีตอองคกรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทไดเปนอยางดี ไดใชประสบการณ 

เสนอแนะแนวนโยบายแกบริษัท รวมท้ังเปนบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศท่ีเก่ียวของ และขอบังคับของ

บริษัท  รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในชวงท่ีผานมา จึงเห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการซึ่งพนจาก

ตําแหนงตามวาระจํานวน 4 คน ใหกลับเขาเปนกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง 

สําหรับรายละเอียดเก่ียวกับอายุ  สัดสวนการถือหุนในบริษัท วุฒิการศึกษา และประสบการณการทํางาน 

ปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย ลําดับท่ี 3 ท่ีไดจัดสงใหแกผูถือหุนพิจารณาเปนการลวงหนา  พรอมหนังสือนัดประชุมสามญั

ผูถือหุน ประจําป 2563 แลว 

 

 

 

ตอหนาท่ี 8./ ในการน้ี 



 

 ในการน้ี ดร. วิศิษฐ  องคพิพัฒนกุล และ นาย จักรธาร โยธานันท กรรมการอิสระรายเดิม และไดรับการ

เสนอช่ือใหดํารงตําแหนงกรรมการอีกหน่ึงวาระน้ัน คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นวากรรมการอิสระ

สามารถใหความเห็นไดอยางเปนอิสระและเปนไปตามหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ อีกท้ังไดนําความรู ความสามารถ และ

ความเช่ียวชาญ มาใหขอเสนอแนะอันเปนประโยชนตอการดําเนินกิจการของบริษัท โดย ดร. วิศิษฐ  องคพิพัฒนกุล 

ดาํรงตําแหนงกรรมการอิสระนอยกวา 9 ป ตอเน่ืองกัน ปจจุบันดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ 4 ป รวมเสนอท่ีแตงตั้ง

ครั้งน้ีเปน 7 ป และ นาย จักรธาร โยธานันท  ซึ่งปจจุบันดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ 10 ป รวมเสนอท่ีแตงตั้งครั้งน้ี

เปน 13 ป 
 

 ท้ังน้ี ในการพิจารณาสรรหาบุคคลเพ่ือเขาดํารงตําแหนงกรรมการน้ัน บริษัทมิไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอ

รายช่ือบุคคลเขารับการพิจารณา 

อน่ึง  พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 และขอบังคับของบริษัท ขอท่ี 31 ระบุวา  

“หามมิใหกรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท  ไมวาจะทําเพ่ือ

ประโยชนตนหรือประโยชนผูอ่ืน  เวนแตจะไดแจงใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบ กอนท่ีจะมีมติแตงตั้ง” 

ดังน้ัน กอนท่ีท่ีประชุมจะลงมติเลือกตั้ง ขอแจงใหท่ีประชุมทราบวา  กรรมการบริษัท 4 คน ท่ีเสนอแตงตั้งใน

การประชุมครั้งน้ี  ไมมีกรรมการทานใดท่ีเปนกรรมการของบริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและ

เปนการแขงขันกับบริษัท 

 จึงขอเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งกรรมการท้ัง 4 คน โดยทานผูถือหุนสามารถเลือกตั้ง

กรรมการเปนรายบุคคลได 
 

 มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแลว มีมติดวยคะแนนเสียงขางมากอนุมัติเลือกตั้งกรรมการท้ัง 4 คน 

กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง ดวยเสียง ดังน้ี 
 

ผูถือหุนที่เขารวมประชุมและผูรับมอบฉนัทะ ทั้งส้ิน 33 ราย รวมจาํนวนหุนได 407,247,853 หุน 

 

รายชื่อกรรมการ 

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จํานวน 

ราย 

คะแนน 

เสียง 

รอยละ จํานวน 

ราย 

คะแนนเสียง รอยละ จํานวน 

ราย 

คะแนน 

เสียง 

รอยละ คะแนน

เสียง 

รอยละ 

1. ดร. วิศิษฐ 

   องคพิพัฒนกุล 

32 403,194,453 99.0047 1 4,053,400 0.9953 0 0 0.00 0 0.00 

2. นาย จักรธาร 

   โยธานันท 

31 403,194,443 99.0047 2 4,053,410 0.9953 0 0 0.00 0 0.00 

3. นางสาว อุศรา   

   ภัตตาต้ัง 

32 403,194,453 99.0047 1 4,053,400 0.9953 0 0 0.00 0 0.00 

4. นางสาว ลภัสรินทร 

   ไกรวงษวณิชรุง 

32 403,194,453 99.0047 1 4,053,400 0.9953 0 0 0.00 0 0.00 

 

 

 

 

 

 

 

ตอหนาท่ี 9./ ดังน้ัน 
 



 

ดังน้ัน คณะกรรมการบริษัท ประจําป 2563  มีจํานวนท้ังสิ้น 10 คน  มีรายนามดังตอไปน้ี 

1. นาย วุฒิชัย ลีนะบรรจง 

 2. ผศ. ดร. สุลักษมณ ภัทรธรรมมาศ  

 3. นาย ธีรชัย ลีนะบรรจง 

4. ดร. วิศิษฐ องคพิพัฒนกุล  

 5. นาย ยรรยง วัฒนวงศพิทักษ 

 6. นาย จักรธาร โยธานันท  

 7. นาย ชาตร ี ศรีอุทารวงค 

8. นาย มณฑล เชตุวัลลภกุล 

 9. นางสาว อุศรา ภัตตาตั้ง 

 10. นางสาว ลภสัรินทร ไกรวงษวณิชรุง 
 

โดย  ดร. วิศิษฐ  องคพิพัฒนกุล   นาย ยรรยง  วัฒนวงศพิทักษ   และ  นาย จักรธาร  โยธานันท   เปน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท  และ นาย ชาตรี  ศรีอุทารวงค เปนกรรมการอิสระ 

 
วาระท่ี  6 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2563 

ดร. วิศิษฐ  องคพิพัฒนกุล  ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน  ไดกลาวตอท่ีประชุมวา ตามขอบังคับ

ของบริษัท ขอ 16 กําหนดวา กรรมการของบริษัทมีสิทธิไดรับคาตอบแทนในการปฏิบัติหนาท่ี  ซึ่งคาตอบแทน ไดแก  

เงินเดือน  เบ้ียประชุม  เบ้ียเลี้ยง  โบนัส  ซึ่งในป 2562  คาตอบแทนของกรรมการซึ่งไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญ  

ผูถือหุน ประจําป 2562  เปนจํานวนเงิน 3,500,000.-บาท  สําหรับป 2562 บริษัทไดจายคาตอบแทนใหแกกรรมการ

เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 840,000.-บาท 

ท้ังน้ี บริษัทสรุปจํานวนเงินท่ีจายใหแกกรรมการเปนรายบุคคลไวในรายงานประจําป 2562 ปรากฏตามสิ่งท่ี

สงมาดวยลําดับท่ี 2  ในหัวขอโครงสรางการจัดการ เรื่อง คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

 สําหรับ ในป 2563 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเสนอ  โดยเห็น

ควรกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2563 เปนจํานวนเงิน 2,500,000.-บาท  ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับป 2562 

ท้ังน้ีไมรวมถึงคาตอบแทนหรือสวัสดิการท่ีกรรมการบรษัิทไดรบัในฐานะพนักงานหรือลกูจางของบริษัท  ซึ่งกําหนดการ

จายเปนรายครั้ง  โดยกลั่นกรองอยางละเอียดถึงความเหมาะสมประการตางๆ และเปรียบเทียบอางอิงจาก

อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน  และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจํานวนคณะกรรมการบริษัทโดยมี

รายละเอียดการจาย ดังน้ี  

1. คาเบ้ียประชุม (ทุกคราวท่ีเขารวมประชุม) 

• ประธานกรรมการบริษัท  ประธานกรรมการตรวจสอบ  ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง จะไดรับคาเบ้ียประชุมครั้งละ 25,000.-บาท ท้ังน้ีสําหรับ 

ทานใดท่ีไดรับเงินเดือนประจําของบริษัทหรือบริษัทในเครือ จะไดรับคาเบ้ียประชุมครั้งละ 

20,000.-บาท แทน 

 

ตอหนาท่ี 10./ กรรมการบริษัท 



 

• กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาคาตอบแทน  กรรมการบริหารความเสี่ยง 

จะไดรับคาเบ้ียประชุมครั้งละ 15,000.-บาท ท้ังน้ีสําหรับทานใดท่ีไดรับเงินเดือนประจําของบริษัท

หรือบริษัทในเครือ จะไดรับคาเบ้ียประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน 

• ประธานกรรมการบริหาร จะไดรับคาเบ้ียประชุมครั้งละ 15,000.-บาท ท้ังน้ีสําหรับทานใดท่ีไดรับ

เงินเดือนประจําของบริษัทหรือบริษัทในเครือ จะไมไดรับคาเบ้ียประชุม 

• กรรมการบริหาร จะไดรับคาเบ้ียประชุมครั้งละ 10,000.-บาท ท้ังน้ีสําหรับทานใดท่ีไดรับเงินเดือน

ประจําของบริษัทหรือบริษัทในเครือ จะไมไดรับคาเบ้ียประชุม 
 

2. คาตอบแทนอ่ืน หรือสิทธิประโยชนอ่ืนๆ 

  บริษัทไมมีนโนบายใหคาตอบแทนอ่ืนนอกเหนือไปจากคาตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงาน

ซึ่งไดรับจากบริษัทตามปกติ  ไมมีการใหหุน  หุนกู  หรือหลักทรัพยอ่ืนใดแกกรรมการและผูบริหารของบริษัท 

 ท้ังน้ี  ใหมีผลตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2563 เปนตนไป  จนกวาจะมีมติใหเปลี่ยนแปลงเปนอยางอ่ืน  
 

 จึงขอเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2563 ตามอัตรา

รายละเอียดขางตน 
 

 มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแลว มีมติเกินกวา 2 ใน 3 อนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

ประจําป 2563 ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอ  ดวยเสียง ดังน้ี 
 

มต ิ
จํานวน 

ราย 

จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนหุน 

ท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 32 407,247,843 100.0000 

ไมเห็นดวย 0 0 0.0000 

งดออกเสียง 1 10 0.0000 

บัตรเสีย 0 0 0.0000 

จากจํานวน 407,247,853 เสียงท้ังหมดท่ีเขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี 

 

วาระท่ี  7 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี ประจําป 2563 

 ดร. วิศิษฐ   องคพิพัฒนกุล  ประธานกรรมการตรวจสอบ  ไดกลาวตอท่ีประชุมวาตามมาตรา 120  แหง

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535  ใหท่ีประชุมผูถือหุนสามัญประจําป แตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนด

จํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัททุกป  ในการแตงตั้งผูสอบบัญชีจะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมก็ได และขอบังคับของ

บริษัท ขอ 43 กําหนดวา ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูดํารงตําแหนงหนาท่ีใดๆ ของบริษัท  

สําหรับป 2563  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีของสํานักงานบัญชีแหงใหม ซึ่งอยู

ในรายช่ือผูสอบบัญชีท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยใน

การพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีรายใหมน้ัน ไดคํานึงถึงคุณสมบัติตาง ๆ อาทิ ความเปนอิสระ ผลงานท่ีผานมา 

ความสามารถในการใหคําแนะนําและคําปรึกษาท่ีมีประโยชนตอบริษัทและบริษัทยอย จึงเห็นควรเสนอแตงตั้งผูสอบ

บัญชี ประจําป 2563 ดังน้ี 

ตอหนาท่ี 11./ ช่ือ-สกุล 



 

              ช่ือ-สกุล     เลขท่ีผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

1. นางสาว ซูซาน  เอ่ียมวณิชชา  4036 

2. นาย สุชาต ิ  พานิชยเจริญ  4475 

3. นางสาว ช่ืนตา  ชมเมิน   7570 

4. นางสาว วันดี  เอ่ียมวณิชชา  8210 

5. นาย เกียรติศักดิ ์ วานิชยหานนท   9922 

แหงสํานักงาน บริษัท เอส พี ออดิท จํากัด  เปนผูสอบบัญชีประจําป 2563  เปนปแรก เน่ืองจากเปนผูมี

ความเช่ียวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป มีความเปนอิสระมีมาตรฐานการทํางานท่ีดี มีทีม

สนับสนุนเพียงพอ และมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของบริษัท และขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และพิจารณาเห็นควรอนุมัติคาตอบแทน ดังน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทและบริษัทยอยจะเปนผูสอบบัญชีคนใดคนหน่ึงหรือผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตในนาม สํานักงานบริษัท เอส พี ออดิท จํากัด  เพ่ือใหมั่นใจวากระบวนการจัดทํางบการเงินจะสามารถ

ดําเนินการตรวจสอบไดแลวเสร็จตามกําหนดเวลา 

ท้ังน้ี ผูสอบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอขางตนไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับ บริษัท/ บริษัทยอย/

ผูบริหาร/ ผูถือหุนรายใหญ  หรือผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและ

แสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท  และนอกจากน้ี ยังเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอยท้ัง11 แหงของบริษัท ซึ่งมี

คาสอบบัญชี ประจําป 2563 รวม 11 แหง จํานวน 5,460,000.-บาท  

อน่ึง ถึงแมวาผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยจะเปนผูสอบบัญชีและสังกัดสํานักงานเดียวกัน  ก็ตาม 

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเช่ือมั่นวาผูสอบบัญชีจะสามารถจัดทํางบการเงินของบริษัทและ

บริษัทยอยไดทันตามกําหนดเวลา เน่ืองจากผูสอบบัญชีจะมีการนัดประชุมรวมกับผูบริหารเพ่ือวางแผนการตรวจสอบ

อยางเปนระบบและกําหนดระยะเวลาในการตรวจสอบเปนการลวงหนา 
 

 จึงขอเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี ประจําป 2563 และกําหนดจํานวนเงินคา

สอบบัญชี ประจําป 2563 เปนจํานวนเงิน 1,500,000.-บาท 

 

 

ตอหนาท่ี 12./ มติท่ีประชุม 
 

 

รายละเอียด 

จํานวนเงิน  

ป 2563 

(บาท) 

จํานวนเงิน  

ป 2562 

(บาท) 

คาสอบทานงบการเงินไตรมาสท่ี 1 250,000.- 290,000.- 

คาสอบทานงบการเงินไตรมาสท่ี 2 250,000.- 290,000.- 

คาสอบทานงบการเงินไตรมาสท่ี 3 250,000.- 290,000.- 

คาสอบบัญชีประจําป  750,000.- 1,150,000.- 

รวมท้ังสิ้น 1,500,000.- 2,020,000.- 



 

 มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหแตงตั้งผูสอบบัญชี คือ 

              ช่ือ-สกุล     เลขท่ีผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

1. นางสาว ซูซาน  เอ่ียมวณิชชา  4036 

2. นาย สุชาต ิ  พานิชยเจริญ  4475 

3. นางสาว ช่ืนตา  ชมเมิน   7570 

4. นางสาว วันดี  เอ่ียมวณิชชา  8210 

5. นาย เกียรติศักดิ ์ วานิชยหานนท   9922 

แหงสํานักงาน บริษัท เอส พี ออดิท จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2563  และอนุมัติคาสอบบัญชีประจําป 

2563  เปนจํานวนเงิน 1,500,000.-บาท ดวยเสียง ดังน้ี 
 

มต ิ
จํานวน 

ราย 

จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนหุน 

ท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 33 407,247,853 100.0000 

ไมเห็นดวย 0 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0 0.0000 

บัตรเสีย 0 0 0.0000 

จากจํานวน 407,247,853 เสียงท้ังหมดท่ีเขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี 

 

 วาระท่ี  8 พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท  

แบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) 

 นางสาว ลภัสรินทร ไกรวงษวณิชรุง  กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร  ไดกลาวตอท่ีประชุมวา ตามท่ี 

บริษัทไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู ถือหุน ประจําป 2562 ใหดําเนินการจัดสรรหุนเพ่ิมทุนจํานวน 

223,542,577 หุน  ซึ่งมีมูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท ดังน้ี 

(1) จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหม จํานวน 149,028,385 หุน (คิดเปนรอยละ 20 ของทุนชําระแลว)  

เพ่ือเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท 

(2) จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหม จํานวน 74,514,192 หุน (คิดเปนรอยละ 10 ของทุนชําระแลว)  

เพ่ือเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด 

ท้ังน้ีในป 2562 บริษัทไมไดมีการออกและจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนเน่ืองจากทางบริษัทยังไมมีความจําเปนใน

การระดมทุนดังกลาว ดังน้ันจึงขอขยายระยะเวลาการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท แบบมอบอํานาจท่ัวไป 

(General Mandate) จํานวน 223,542,577 หุน ไปจนถึงการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปครั้งตอไป 

โดยใชเง่ือนไขตางๆ ของการจัดสรรรวมถึงการมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการ

บริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจาหนาท่ีบริหาร และ/หรือ บุคคลท่ีไดรับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท มีอํานาจดําเนินการตางๆ ในการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทเชนเดียวกับท่ีเคยอนุมัติ

ไวโดยท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 

 

ตอหนาท่ี 13./ จึงขอให 



 

 จึงขอเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหขยายระยะเวลาการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท 

แบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) จํานวน 223,542,577 หุน ไปจนถึงการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป

ครั้งตอไป 
 

 มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแลว มีมติดวยคะแนนสียงขางมากอนุมัติใหขยายระยะเวลาการ

จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท แบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) จํานวน 223,542,577 หุน ไปจนถึง

การประชุมสามัญผูถือหุนประจําปครั้งตอไป  และการมอบอํานาจตามท่ีเสนอทุกประการ ดวยเสียงดังน้ี 
 

มต ิ
จํานวน 

ราย 

จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนหุน 

ท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 31 403,194,443 99.0047 

ไมเห็นดวย 2 4,053,410 0.9953 

งดออกเสียง 0 0 0.0000 

บัตรเสีย 0 0 0.0000 

จากจํานวน 407,247,853 เสียงท้ังหมดท่ีเขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี 
 

วาระท่ี  9 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ 

นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง  ประธานท่ีประชุม  ไดตอบคําถามของผูถือหุน ท่ีผูถือหุนเขียนใสกระดาษใน

ประเด็นตางๆ ดังน้ี 
 

นายทรงพล สุคนธพงศ : ผูรับมอบฉันทะ จากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย 

ไดเรียนถามวา   

1. รายงานของผูสอบบัญชี เหตุใดจึงเปนรายงานอยางมีเง่ือนไข 

2. ขอใหช้ีแจงเก่ียวกับในอดีตมีสินคาคงเหลือขาดทุน 19 ลานบาท และรับรูสวนผลขาดทุน 29 ลานบาท จาก

การลงทุนในบริษัทรวมท่ียังไมไดตรวจสอบ 

3. งบกระแสเงินสดมีมูลคายตุิธรรมตามหลักทรัพยเพ่ือคาตราสารทุนเคลื่อนไหว 502.8 ลานบาท ถาหาก Mark 

to Market ณ ปจจุบันจะมีมูลคาเทาใด 

4. หมายเหตุขอ 31 บริษัทมีการขาดทุนดอยคาจํานวนมาก อยากทราบเกิดจากสาเหตุใด และบริษัทมีแนว

ทางแกไขอยางไร 
 

นายมณฑล  เชตุวัลลภกุล : กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร 

ไดเรียนช้ีแจงวา 

1. รายงานผูสอบบัญชี  มีการเขียนรายงานแบบมีเง่ือนไข เน่ืองจากมีบริษัทยอยรายหน่ึงมีการปรับปรุงเก่ียวกับ

สินคาท่ีปริมาณไมตรงกับขอเท็จจริง และไดมีการปรับปรุงยอนหลังไปยังงบปกอนแลว จึงเปนรายงานท่ีมี

เง่ือนไขเก่ียวกับงบการเงินในปกอน และในปจจุบันไดมีการปรับปรุงใหถูกตองเรียบรอยแลว 

2. สวนแบงผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 29 ลานบาท เมื่อไปอางอิงอาจจะอางอิงจากสินคาคงเหลือ 

ดังน้ันผลขาดทุนท่ีรับรูจาก DIMET ซึ่งก็เปนหลัก 100 ลานบาท ก็มีการปรับ คงไมใชจาก 19 ลานบาท 

ดังน้ันจะช้ีแจงมาจากงบของ UWC แลวก็นําเขามาในการคํานวณในงบการเงินของ CEN 

ตอหนาท่ี 14./ 3. งบการเงิน 



 

3. งบการแสเงินสดมีมูลคายุติธรรมตามหลักทรัพยเพ่ือคาตราสารทุนเคลื่อนไหวจํานวน 502.8 ลานบาท ซึ่ง

ไมไดกระทบกระแสเงินสด เน่ืองจากรายการน้ีเปนรายการปรับมูลคา mark to market ซึ่งเงินลงทุนน้ีได

รวมอยูในงบกําไรขาดทุนแลว ตอนท่ีกระทบงบกระแสเงินสด เน่ืองจากวาไมไดเปนรายการท่ีซื้อขายจริงเปน

เพียงตัวกระทบเพ่ือหักรายการออกเทาน้ัน 

4. สวนใหญจะเปนรายการของบริษัทยอยโดย UWC มีการดอยคาของโรงไฟฟา การดอยคาในเรื่องของ 

License และการดอยคาเก่ียวกับกับเงินลงทุนในบริษัท DIMET ท่ีมีการดอยคาตาม mark to market และ

การรับรูผลขาดทุน สิ่งเหลาน้ีเมื่อนํามาทํางบการเงินรวมในบริษัท CEN รายการเหลาน้ีก็จะมีผลกระทบตาม 
 

นายเกษมพันธ  สรวยจิทวัฒน :  ผูถือหุน 

ไดเรียนถามวา เหตุใดจึงขยายระยะเวลาการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทแบบมอบอํานาจท่ัวไป 

(General Mandate)  
 

นางสาวลภสัรินทร ไกรวงษวณิชรุง : กรรมการและกรรมการบริหาร 

ไดเรียนช้ีแจงวา เน่ืองจาก CEN เปน Holding Company ซึ่งในป 2563 อาจจะมีการลงทุนเพ่ิมเติมในสวน

ของธุรกิจอ่ืนนอกเหนือจากธุรกิจอุตสาหกรรมท่ีเขาไปลงทุนในบริษัทยอย เชน ปจจุบันคือโรงไฟฟาขยะ ทาง CEN ได

ยื่นหนังสือเขาไปถึงหนวยงานรัฐบาลของประเทศมัลดีฟ เพ่ือขอการตอบรับของรัฐบาลประเทศมัลดีฟ  ในการลงทุน

สรางโรงไฟฟาขยะในหมูเกาะแหงหน่ึงในประเทศมัลดีฟ เพ่ือเปนโรงไฟฟาตนแบบ เมื่อ CEN ไดรับการสนับสนุนจาก

รัฐบาลแลว จะตองมีการเขาไปลงทุนในการกอสรางและมีการขายไฟใหกับทางรัฐบาล  ในสวนน้ีถาโครงการแรกในหมู

เกาะแรกใหผลตอบแทนดีก็จะเปนโมเดลตนแบบท่ี CEN จะเขาลงทุนในหมูเกาะตางๆ ของประเทศมัลดีฟ  อีกท้ัง

ปจจุบันอยูระหวางการศึกษาการลงทุนในโครงการอ่ืนๆ เชนระบบ Multimedia Innovation หรือสื่อสารโฆษณาท่ีจะ

เขาไปลงทุนเพ่ิมเติม จงึเปนเหตุผลท่ีขอพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน และเพ่ือเปนการ

พัฒนาธุรกิจในป 2563 ภาพของ CEN จะดีข้ึนจากป 2562 
 

เมื่อไมมีคําถามเพ่ิมเติม  ประธานท่ีประชุม  ไดกลาวขอบพระคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือกับมาตรการน้ี 

และแจงวาขณะน้ีไดดําเนินตามวาระตางท่ีระบุไวในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน และไดรับการพิจารณาจากการประชุม

ผูถือหุนครบถวนเสร็จสิ้นแลว ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร ขอขอบคุณผูถือหุนทุกทานท่ีได

สละเวลามารวมประชุมในครั้งน้ีและขอขอบคุณ บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ท่ีเขารวมประชุม

ในครั้งน้ี 

         เลิกประชุมเวลา 15.05 น. 

         -นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง- 

                                                      ....................................... 

         (นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง) 

                                                                                                      ประธานท่ีประชุม 

                                รับรองวาถูกตอง 

-นายมณฑล  เชตุวัลลภกุล-         -นางสาวลภัสรินทร  ไกรวงษวณิชรุง- 

 .......................................…          ............................................................ 

 (นายมณฑล  เชตุวัลลภกุล)           (นางสาวลภัสรินทร  ไกรวงษวณิชรุง) 
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