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มาตรการจัดการประชุมภายใตสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 

จากสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)ในประเทศไทย ซึ่งมีจํานวนผูติดเช้ือ

เพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง บริษัทมีความตระหนักและหวงใยตอความเสี่ยงของการแพรระบาดดังกลาว ในการประชุมผูถือ

หุน จึงขอถือโอกาสน้ีขอความรวมมือและซักซอมความเขาใจมายังผูถือหุน ดังตอไปน้ี 

1. ขอความรวมมือผูถือหุนมอบฉันทะแทนการเขารวมประชุมดวยตนเอง

บริษัทขอความรวมมือผูถือหุนมอบฉันทะแทนการเขารวมประชุมดวยตนเอง เพ่ือเปนการปองกันและลดโอกาส

เสี่ยงตอการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 จากความแออัดของผูถือหุนในวันประชุม ซึ่งมิอาจคาดเดาไดและเพ่ือ

สุขอนามัยของตวัทานเอง บริษัทขอความรวมมือมายังผูถือหุนเพ่ือพิจารณามอบฉันทะใหกรรมการอิสระแทนการเขา

รวมประชุมดวยตนเอง  

2. ขอแจงชองทางการสงคําถามลวงหนา

ผู ถือหุนสามารถสงคําถามเปนลายลักษณอักษรท่ีเ ก่ียวของกับวาระการประชุมเปนการลวงหนามายัง

อีเมล : dolnapa@cenplc.com ซึ่งบริษัทจะบันทึกคําถามและคําตอบไวในรายงานการประชุม และเผยแพรรายงาน

การประชุมผานเว็บไซตของบริษัท 

3. กรณีผูถือหุนท่ีมีความประสงคจะเขารวมประชุมดวยตนเอง

บริษัทขอใหทานผูถือหุนปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการจัดประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 ของบริษัท

อยางเครงครัด เพ่ือปองกันและลดความเสี่ยงของการแพรระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ดังน้ี 

3.1 ผูเขารวมประชุมทุกทานจะตองกรอกแบบสอบถามเพ่ือคัดกรองการติดเช้ือไวรัส COVID-19 กอนการเขารวม

ประชุม ในกรณีท่ีทานปกปดขอมูลดานสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของทานอาจถือเปนความผิดตาม

พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558  

3.2 การเขาอาคารสถานท่ีจัดประชุมจะมีระบบคัดกรอง และเปนข้ันตอนท่ีใชเวลาซึ่งอาจจะไมสามารถอํานวย

ความสะดวกเชนเดียวกับการจัดประชุมในปกอน บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะจากผู

ถือหุน ท่ีมีอุณหภูมิรางกายสูงกวา 37.5 องศาเซลเซียส ท่ีไมผานการคัดกรองเขาอาคารสถานท่ีจัดประชุม 

3.3 บริษัทของดการจัดบริการอาหารวางและเครื่องดื่มใดๆ ในบริเวณงานจัดประชุม โดยจะมีเฉพาะนํ้าดื่มบรรจุ

ขวดจัดใหในหองประชุมเทาน้ัน 

3.4 ปน้ีจะมีการดําเนินการประชุมท่ีกระชับท่ีสุด และเปนไปตามระเบียบวาระการประชุมท่ีกําหนดไวอยางถูก

กฎหมาย จึงขอความรวมมือผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน คือ 

(1) การตอแถวบริเวณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน จะเวนระยะหาง 1 เมตร ซึ่ง

อาจจะทําใหเกิดความไมสะดวก 

(2) ผูท่ีผานการคัดกรองตองติดสติ๊กเกอรและใสหนากากอนามัยตลอดเวลาท่ีเขารวมประชุม 

(3) ท่ีประชุมจะรับเฉพาะคําถามเปนลายลักษณอักษรของผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน โดย     

ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน สามารถสงคําถามใหลวงหนากอนวันประชุมมายังอีเมล 

dolnapa@cenplc.com    หรือมอบใหเจาหนาท่ีบริษัทในท่ีประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทจะจัด

คําตอบและเปดเผยบนเว็บไซตของบริษัทกอนวันประชุมหรือภายใน 14 วันนับแตวันประชุม 

(4) หากสถานการณมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือมีขอกําหนดจากหนวยงานราชการเพ่ิมเติม บริษัทจะแจงให

ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน ทราบผานทางเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

และผานเว็บไซตของบริษัทเก่ียวกับการจัดประชุมผูถือหุน www.cenplc.com หัวขอนักลงทุนสัมพันธ 

->การประชุมผูถือหุน  
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บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) 

แบบคัดกรองโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID 19) 

กอนเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 ในวันศุกรท่ี 30 เมษายน 2564 

ณ เลขท่ี 247 ถนนรมเกลา แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 

 

ขอความรวมมือทานผูถือหุนใหขอมูลท่ีถูกตองเปนความจริง เพ่ือประโยชนในการปองกันการแพรระบาดของ

โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID 19) 

 

ช่ือ- สกุล.....................................................................................................................................................  ผูเขาประชุม 

หมายเลขโทรศัพท......................................................................................................................................... 

 

1. ทานมีไข ≥37.5 °C หรือไม?    ใช   ไมใช 
 

2. ทานมีอาการดังตอไปน้ี หรือไม? 

ไอ      ใช   ไมใช 

เจ็บคอ      ใช   ไมใช 

นํ้ามูกไหล     ใช   ไมใช 

เหน่ือยหอบ     ใช   ไมใช 
 

3. ทานมีประวัติการเดินทางมาจากตางประเทศ หรือมาจากพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 

โคโรนา 2019 (COVID 19) ใน 14 วันท่ีผานมาหรือไม? 

  ใช  มาจากประเทศ / พ้ืนท่ี ..................................................................... 

  ไมใช 

 

4. ทานมีประวัตสิัมผัสใกลชิดกับผูปวยท่ีตองสงสัยโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา (COVID-19) หรือไม? 

  ใช 

  ไมใช 

 

 

หมายเหตุ 

 หากพบวาทานมีไข ≥37.5°C หรือมีอาการอยางใดอยางหน่ึงตามท่ีบริษัทระบุไว หรือมีประวัติเดินทางมา

จากตางประเทศหรือพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือมีประวัติสัมผัสอยาง

ใกลชิดท่ีตองสงสัยการติดเช้ือโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอใหทานมอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระ

ของบริษัท ดวยการกรอกและสงมอบหนังสือฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ใหแกเจาหนาท่ีบริษัท แทนการเขารวม

ประชุมและเดินทางกลับ พรอมปฏิบัติตามคําแนะนําของกองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
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สารบัญ 

 

 หนา 

มาตรการจัดการประชุมภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

และแบบคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

  2 
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เอกสารแนบหนังสือนัดประชุมสามัญผูถือหุน  ประจําป 2564  

1.   สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจาํป 2563 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2563 16 

2.   รายงานประจําป 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร (QR Code) - 

3.   ขอมูลของบุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการท่ีครบ  

      กําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ 

30 

4.   แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) 34 

5.   รายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญ 

      ของ บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 5 “CEN-5” 

38 

6.   นิยาม “กรรมการอิสระ” 41 

7.   ขอมูลเก่ียวกับกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอชื่อใหเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน 43 

8.   ขอบังคับของบริษัทในสวนท่ีเก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน 46 

9.   เอกสารและหลักฐานท่ีผูเขารวมประชุมตองแสดงกอนเขารวมประชุม วิธีการมอบฉันทะ  

      การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน 

50 

10.   แผนท่ีสถานท่ีจัดการประชุมสามัญผูถือหุน ประจาํป 2564 54 

11.   หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 55 

12.   หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 56 

13.   หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 62 

14.   แบบฟอรมขอรับรายงานประจําปแบบรูปเลม 68 
 

 
 

หมายเหตุ ทานผูถือหุนสามารถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมใน Website 

ของบริษัท  www.cenplc.com   ไดตั้งแตวันท่ี 9 เมษายน 2564 เปนตนไป 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี  : 

1. คุณดลนภา       สอดสองจิตร      เลขานุการบริษัท  ฝายกํากับดูแลกิจการและนักลงทุนสัมพันธ        

     โทรศัพท  02-049-1041 ตอ 1021 โทรสาร 02-049-1045 
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วันท่ี 9 เมษายน 2564 
 
 

หนังสือนัดประชุมสามัญผูถือหุน  ประจําป 2564 

บริษัท  แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค  จํากัด  (มหาชน) 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 
 

เรียน ทานผูถือหุน 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย  1.    สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563  เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2563 

2. รายงานประจําป 2563  ในรูปแบบรหัสคิวอาร  (QR Code)  ซึ่งประกอบดวย           

รายงานประจําปของคณะกรรมการบริษัท  งบการเงิน สิ้นสดุ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

3. ขอมูลของบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออก

จากตําแหนงตามวาระ 
4. แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) 

5. รายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ 

ของบริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 5 “CEN-W5” 

6. นิยาม  “กรรมการอิสระ” 
7. ขอมูลเก่ียวกับกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอช่ือใหเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน 
8. ขอบังคับของบริษัทในสวนท่ีเก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน 

9. เอกสารและหลักฐานท่ีผูเขารวมประชุมตองแสดงกอนเขารวมประชุม วิธีการมอบฉันทะการ

ลงทะเบียน  และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน 

10. แผนท่ีสถานท่ีจัดการประชุมสามัญผูถือหุน 

11. หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ก.  (แบบท่ัวไปซึ่งเปนแบบท่ีงายไมซับซอน)   

12. หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข.  (แบบท่ีกําหนดรายการตางๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว)    

13. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบท่ีใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งให    

คัดโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) 

14. แบบฟอรมขอรับรายงานประจําปแบบรูปเลม 
 

 ดวยคณะกรรมการบริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) มีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2564  ในวันศุกรท่ี 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00  นาฬิกา  ณ เลขท่ี 247 ถนนรมเกลา แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี 

กรุงเทพมหานคร 10150  เพ่ือพิจารณาเรื่องตางๆ  ตามระเบียบวาระพรอมดวยความเห็นของคณะกรรมการ ดังตอไปน้ี 
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วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563   

เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2563 

(การลงมติ : ใชคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

วัตถุประสงคและ เหตุผล   การประชุมสามัญผู ถือหุ น  ประจํ าป  2563  ไดจัด ข้ึน เมื่ อ วัน ท่ี                    

30 เมษายน 2563 โดยไดจัดทํารายงานการประชุมและจัดสงใหกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

ภายใน 14  วันนับแตวันประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 พรอมท้ังเผยแพรทางเว็บไซตของบริษัท 

www.cenplc.com แลว 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 

เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2563  ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นวาไดมีการบันทึกรายงานไวอยางถูกตองใหท่ี

ประชุมสามัญผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกลาว โดยบริษัทไดเผยแพรรายงานการประชุม

สามัญผูถือหุน ประจําป 2563 ในเว็บไซตของบริษัทอีกครั้งหน่ึงแลวพรอมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผูถือ

หุนฉบับน้ี และเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการประชุมสามัญผูถือหุน  โดยมีรายละเอียดตามสําเนา

รายงานการประชุม ตามสิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 1  
 

วาระท่ี  2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจําป 2563 

(การลงมติ : ไมตองลงคะแนนเสียง เนื่องจากเปนวาระรับทราบ) 

วัตถุประสงคและเหตุผล  บริษัทไดสรุปผลการดําเนินงานท่ีผานมาและการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญซึ่งเกิดข้ึน

ในรอบป 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําป 2563 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผู ถือหุนรับทราบผลการ

ดําเนินงานของบริษัทประจําป 2563 ซึ่งบริษัทไดสรุปผลการดําเนินงานท่ีผานมาและการเปลี่ยนแปลงท่ี

สําคัญซึ่งเกิดข้ึนในรอบป 2563 ตามสิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 2 รายงานประจําป หัวขอ คําอธิบายและการ

วิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
 

วาระท่ี  3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจําป 2563 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

(การลงมติ : ใชคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

วัตถุประสงคและเหตุผล  เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งกําหนดใหบริษัทตอง

จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ รอบปบัญชีของบริษัทท่ีผานการ

ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต และเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติ 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู ถือหุนพิจารณาอนุมัติ             

งบการเงินประจําป 2563  สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ท่ีผานการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก

ผูสอบบัญชีของสํานักงาน บริษัท เอส พี ออดิท จํากัด  ("SP Audit") และไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบแลว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ในป 2563       

ท่ีผานมา โดยสรุปสาระสําคัญได ดังน้ี 
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                        ขอมูลงบการเงินรวมเปรียบเทียบ (บางสวน) ของบริษัท 
 

(หนวย : ลานบาท) 

รายการ ป 2563 ป 2562 
เพ่ิมขึ้น 

(ลดลง) 
รอยละ 

สินทรัพยรวม 2,692.87 4,169.71 (1,475.85) (35.40) 

หน้ีสินรวม 802.03 2,052.86 (1,250.83) (60.93) 

สวนของผูถือหุน 1,890.84 2,115.85 (225.02) (10.63) 

รายไดจากการขายและการใหบริการ 1,468.32 2,074.57 (606.25) (29.22) 

รวมรายได 1,712.06 2,107.54 (395.48) (18.76) 

รวมคาใชจาย 1,925.41 3,615.77 (1,690.36) (46.75) 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป (187.47) (1,538.72) 1,351.25 (87.82) 

กําไร (ขาดทุน) สวนท่ีเปนของบริษัท 5.84 (929.80) 935.64 (100.6282) 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนสวนท่ีเปนของบริษัท (บาท)  0.0078 (1.2478) 1.2556 (100.6251) 
 

โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในงบการเงินของรายงานประจําป 2563  ซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือ

นัดประชุมในครั้งน้ี ตามสิ่งท่ีมาดวยลําดับท่ี 2 
 

วาระท่ี  4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและงดจายเงินปนผล 

(การลงมติ : ใชคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

วัตถุประสงคและเหตุผล  บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิ

ของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี หรือตามความเหมาะสม หากไมมีเหตุจําเปนอ่ืนใด และการ

จายเงินปนผลน้ันไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ หรือเวนแตในกรณีท่ี

บริษัทมีโครงการลงทุนในโครงการอ่ืน   
 

ท้ังน้ี ในป 2563 งบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี  บริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทุน ดังน้ัน 

คณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนองดจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงาน ประจําป 2563  ตั้งแตวันท่ี  

1 มกราคม 2563 ถึง วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  

และตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และขอบังคับของบริษัท ขอ 57 

กําหนดวา บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไร

สุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 

10 ของทุนจด แตเน่ืองจากขาดทุนจึงไมมีการจัดสรรทุนสํารองตามกฏหมาย 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู ถือหุนพิจารณาอนุมัติ             

งดจายเงินปนผล ประจําป 2563  สําหรับผลการดําเนินงาน ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2563 ถึง วันท่ี 31 

ธันวาคม 2563  และงดจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย 
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วาระท่ี  5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ  

(การลงมติ : ใชคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

วัตถุประสงคและเหตุผล  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและขอบังคับของบริษัท ขอ 18  สรุป

ใจความสําคัญวา ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง  ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวน 1 ใน 3    

ถาจํานวนกรรมการท่ีจะแบงออกใหตรง 3 สวน ไมได  ก็ใหออกโดยจํานวน ใกลท่ีสุดกับ 1 ใน 3  

กรรมการท่ีออกตามวาระน้ันอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจํา 

ป 2564  มีกรรมการท่ีตองออกจากตําแหนงตามวาระ จํานวน  3  ทาน ดังน้ี 

1.  ผศ.ดร.สุลักษมณ ภัทรธรรมมาศ กรรมการบรษัิท 

2.  นายชาตรี  ศรีอุทรวงศ กรรมการบรษัิท  กรรมการอิสระ 

3.  นายมณฑล  เชตุวัลลภกุล กรรมการบรษัิท  

ท้ังน้ี นายชาตรี  ศรีอุทารวงศ ซึ่งครบกําหนดออกตามวาระ ไดแจงความประสงควาจะไมขอรับการ

เลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทอีก ในการน้ีบริษัทไมประสงคแตงตั้งกรรมการใหม ดังน้ันบริษัทมีกรรมการท่ี

ตองออกตามวาระ จํานวน 2 ทาน ดังน้ี 

1.  ผศ.ดร.สุลักษมณ ภัทรธรรมมาศ กรรมการบริษัท 

2.  นายมณฑล  เชตุวัลลภกุล กรรมการบริษัท 
 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระท้ัง 2 ทาน  ใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง  ซึ่ง

กระบวนการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทไมไดผานคณะกรรมการสรรหา เน่ืองจากปจจุบัน

บริษัทยังมิไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาอยางเปนทางการ แตในกระบวนการคัดเลือกดังกลาว  

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไมรวมกรรมการท่ีไดรับการเสนอช่ือ ไดรวมกันพิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆ ท่ี

เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยดูถึงความเหมาะสมดานคุณวุฒิ  ประสบการณ  ความ

เช่ียวชาญหลากหลายวิชาชีพ  มีภาวะผูนํา วิสัยทัศนกวางไกล รวมท้ังมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมี

ทัศนคติท่ีดีตอองคกรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทไดเปนอยางดี ไดใชประสบการณ เสนอแนะ

แนวนโยบายแกบริษัท รวมท้ังเปนบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศท่ีเก่ียวของ และขอบังคับของ

บริษัท  รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในชวงท่ีผานมา ท้ังน้ี ขอมูลของบุคคลท่ีเสนอให

เลือกตั้งกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง  ปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 3 
 

อน่ึง ในการพิจารณาสรรหาบุคคลเพ่ือเขาดํารงตําแหนงกรรมการน้ัน บริษัทมิไดเปดโอกาสใหผูถือหุน

เสนอรายช่ือบุคคลเขารับการพิจารณา 

 

วาระท่ี 6  พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2564 

(การลงมติ : ใชคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

วัตถุประสงคและเหตุผล  ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 16 สรุปใจความสําคัญวากรรมการของบริษัทมี

สิทธิไดรับคาตอบแทนในการปฏิบัติหนาท่ี  ซึ่งคาตอบแทนไดแก เงินเดือน เบ้ียประชุม  เบ้ียเลี้ยง  โบนัส  

ซึ่งในป 2563 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนไดอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ เปนจํานวนเงิน 2,500,000.-

8



บาท โดยกําหนดจายเปนรายครั้ง  สําหรับป 2563 บริษัทไดจายคาตอบแทนใหแกกรรมการเปนจํานวน

เงินท้ังสิ้น 970,000.-บาท  ท้ังน้ี บริษัทสรุปจํานวนเงินท่ีจายใหแกกรรมการเปนรายบุคคลไวในรายงาน

ประจําป 2563  ปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 2  ในหัวขอโครงสรางการจัดการ เรื่องคาตอบแทน

กรรมการและผูบริหาร 
 

รายละเอียด 

ป 2564 

(บาท) 

(นําเสนอ) 

ป 2563  

(บาท) 

ป 2562  

(บาท) 

วงเงินท่ีขออนุมัต ิ 2,500,000.- 2,500,000.- 3,500,000.- 

จํานวนเงินท่ีจายจริงเปน 

คาเบ้ียประชุมท้ังหมด 

 970,000.- 840,000.- 

ผลประโยชนอ่ืนใด -ไมม-ี -ไมม-ี -ไมม-ี 
 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทน

กรรมการ ประจําป 2564  ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเสนอซึ่งคณะกรรมการพิจารณา

คาตอบแทนไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2564 เปนจํานวนเงิน 2,500,000.-บาท  ซึ่งเทา

เดิมเมื่อเทียบกับป 2563  ท้ังน้ีไมรวมถึงคาตอบแทนหรือสวัสดิการท่ีกรรมการบริษัทไดรับในฐานะ

พนักงานหรือลูกจางของบริษัท  ซึ่งกําหนดการจายเปนรายครั้ง  โดยกลั่นกรองอยางละเอียดถึงความ

เหมาะสมประการตางๆ และเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน  และสภาพเศรษฐกิจ 

รวมถึงความเหมาะสมของจํานวนคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดการดังน้ี  

1. คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน คือ คาเบ้ียประชุม (ทุกคราวท่ีเขารวมประชุม) 

• ประธานกรรมการบริษัท  ประธานกรรมการตรวจสอบ  ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง จะไดรับคาเบ้ียประชุมครั้งละ 25,000.-บาท ท้ังน้ีสําหรับ

ทานใดท่ีไดรับเงินเดือนประจําของบริษัทหรือบริษัทในเครือ จะไดรับคาเบ้ียประชุมครั้งละ 

 20,000.-บาทแทน

• กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาคาตอบแทน  กรรมการบริหารความ

เสี่ยง จะไดรับคาเบ้ียประชุมครั้งละ 15,000.-บาท ท้ังน้ีสําหรับทานใดท่ีไดรับเงินเดือนประจํา

 ของบริษัทหรือบริษัทในเครือ จะไดรับคาเบ้ียประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน

• ประธานกรรมการบริหาร จะไดรบัคาเบ้ียประชุมครั้งละ 15,000.-บาท ท้ังน้ีสําหรับทานใดท่ี

ไดรับเงินเดือนประจําของบริษัทหรือบริษัทในเครือ จะไมไดรับคาเบ้ียประชุม 

• กรรมการบริหาร จะไดรับคาเบ้ียประชุมครั้งละ 10,000.-บาท ท้ังน้ีสําหรับทานใดท่ีไดรับ

เงินเดือนประจําของบริษัทหรือบรษัิทในเครือ จะไมไดรับคาเบ้ียประชุม 
 

2. คาตอบแทนอ่ืน หรือสิทธิประโยชนอ่ืนๆ 

บริษัทไมมีนโนบายใหคาตอบแทนอ่ืนนอกเหนือไปจากคาตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งไดรับ

จากบริษัทตามปกติ  ไมมีการใหหุน  หุนกู  หรือหลักทรัพยอ่ืนใดแกกรรมการและผูบริหารของบริษัท 

 

 

9



วาระท่ี  7 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี ประจําป 2564 

(การลงมติ : ใชคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

วัตถุประสงคและเหตุผล   ตามมาตรา 120  แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535  ให     

ท่ีประชุมผูถือหุนสามัญประจําป  แตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัททุกป  

ในการแตงตั้งผูสอบบัญชีจะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมก็ได และขอบังคับของบริษัท ขอ 43 กําหนดวา 

ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูดํารงตําแหนงหนาท่ีใดๆ ของบริษัท ท้ังน้ีผูสอบ

บัญชีของบริษัทประจําป 2564 คือ 
1. นางสาวซูซาน   เอ่ียมวณิชชา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4306 และ/หรือ 

    (เปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท ในป 2563 จํานวน 1 ป) และ/หรือ 

2. นายสุชาติ  พานิชยเจริญ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4475 และ/หรือ 

   (ยังไมเคยเปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ 

3. นางสาวช่ืนตา  ชมเมิน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7570 และ/หรือ 

    (ยังไมเคยเปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ 

4. นางสาววันดี  เอ่ียมวณิชชา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 8210 และ/หรือ 

       (ยังไมเคยเปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ 

5. นายเกียรติศักดิ์  วานิชยหานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 9922 

      (ยังไมเคยเปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท)  

แหงสํานักงานบริษัท เอส พี ออดิท จํากัด (“SP Audit”) เปนผูสอบบัญชีประจําป 2564 เปนปท่ี 2 

เน่ืองจากมีความเปนอิสระ มีมาตรฐานการทํางานท่ีดี มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของบริษัท      

สภาวิชาชีพบัญชี และขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ

ปฏิบัติหนาท่ีไดเปนอยางดีตลอดมา โดยกําหนดคาตอบแทน ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งกําหนดให

ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัททุกปและโดยการเสนอแนะ

จากคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผู

ถือหุนพิจารณาอนุมัติใหแตงตั้ง 

     1. นางสาวซูซาน  เอ่ียมวณิชชา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4036 และ/หรือ 

     2. นายสุชาติ  พานิชยเจริญ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4475 และ/หรือ 

     3. นางสาวช่ืนตา ชมเมิน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7570 และ/หรือ 

 

รายละเอียด 

จํานวนเงิน 

คาสอบบัญชี  

ป 2564 (บาท) 

จํานวนเงิน 

คาสอบบัญชี  

ป 2563 (บาท) 

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

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

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

คาสอบบัญชีประจําป 750,000.- 750,000.- 

รวมท้ังสิ้น 1,500,000.- 1,500,000.- 
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     4. นางสาววันดี  เอ่ียมวณิชชา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 8210 และ/หรือ 

     5. นายเกียรติศักดิ์ วานิชยหานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 9922 

แหงสํานักงาน บริษัท เอส พี ออดิท จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2564 และอนุมัติคาสอบบัญชี

ประจําป 2564  เปนจํานวนเงิน 1,500,000.-บาท โดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทและบริษัทยอยจะ

เปนผูสอบบัญชีคนใดคนหน่ึงหรือผูสอบบัญชีรับอนุญาต ในนาม สํานักงาน บริษัท เอส พี ออดิท จํากัด 

เพ่ือใหมั่นใจวากระบวนการจัดทํางบการเงินจะสามารถดําเนินการตรวจสอบไดแลวเสร็จตามกําหนดเวลา  
 

ท้ังน้ี ผูสอบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอขางตนไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับ บริษัท/บริษัทยอย/

ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ  หรือผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท และนอกจากน้ียังเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอยท้ัง 

12 แหงของบริษัท ซึ่งมีคาสอบบัญชี ประจําป 2563 รวม 12 แหง จํานวน 6,567,000.-บาท   
 

อน่ึง ถึงแมวาผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยจะเปนผูสอบบัญชีและสังกัดสํานักงานเดียวกันก็ตาม 

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเช่ือมั่นวาผูสอบบัญชีจะสามารถจัดทํางบการเงินของ

บริษัทและบริษัทยอยไดทันตามกําหนดเวลา เน่ืองจากผูสอบบัญชีจะมีการนัดประชุมรวมกับผูบริหารเพ่ือ

วางแผนการตรวจสอบอยางเปนระบบและกําหนดระยะเวลาในการตรวจสอบเปนการลวงหนา 
 

วาระท่ี  8    พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแกไขหนังสอืบริคณหสนธิ ขอ 4.  

  ของบริษัทเพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน  

(การลงมติ : ใชคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน) 

วัตถุประสงคและเหตุผล   บริษัทตองดําเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแกไขหนังสือบริคณห

สนธิของบริษัทขอ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน ใหแลวเสร็จกอนจึงจะสามารถเพ่ิมทุนของบริษัทได  ท้ังน้ีเพ่ือ

ปฏิบัติใหเปนไปตามบทบัญญตัิของพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจํากัดท่ีกําหนดใหบรษัิทตองทําการลดทุน

จดทะเบียน โดยวิธีการตัดหุนท่ียังไมไดจําหนาย จํานวน 223,542,577 หุน เพ่ือใหทุนจดทะเบียนของ

บริษัทมีจํานวนเทากับทุนชําระแลวของบริษัทท่ี จํานวน 745,141,929 บาท กอนการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 
 

ความเห็นคณะกรรมการของบริษัท : เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการลดทุน

จดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม จํานวน 968,684,506 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม จํานวน 

745,141,929 บาท โดยวิธีการตัดหุนท่ียังไมไดจําหนาย จํานวน 223,542,577 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 

บาท  ซึ่งเปนหุนสามัญท่ีสํารองไวในการเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) และขอ

ขยายระยะเวลาการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว ตามท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุน 

ประจําป 2563 เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2563 และการแกไขเพ่ิมเติมขอ 4. ของหนังสือบริคณหสนธิของ

บริษัท เพ่ือใหสอดคลองกับการ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  โดยใหยกเลิกขอความเดิมและใชขอความ

ใหมดังน้ี 
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วาระท่ี  9    พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท และแกไขหนังสอืบริคณหสนธิ ขอ 4.  

  ของบริษัทเพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนทะเบียน  

(การลงมติ : ใชคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน) 

วัตถุประสงคและเหตุผล   บริษัทมีความจําเปนตองเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือนํามาใชเปนเงินทุนหมุนเวียน

ของกิจการ และ/หรือ เพ่ือรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต และ/หรือ เพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนๆ ตามท่ี

คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร บริษัทจึงมีความประสงคท่ีจะเพ่ิมทุนจด

ทะเบียนของบริษัท และแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพ่ือใหสอดคลอง

กับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ความเห็นคณะกรรมการของบริษัทฯ :  เห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหเพ่ิม

ทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม จํานวน 745,141,929 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 

จํานวน 1,341,255,471 บาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวนไมเกิน 596,113,542 หุน มูลคาท่ีตราไว

หุนละ 1 บาท ตามรายละเอียดดังน้ี 

1) เพ่ือรองรับการเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate)  

จํานวน 223,542,578 หุน  

2) เพ่ือรองรับการใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทครั้งท่ี 5   

“CEN-W5” จํานวน 372,570,964 หุน ซึ่งจะออกใหกับผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน 
 

ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพ่ิมทุน (สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 4)  และอนุมัติการแกไข

เพ่ิมเติมขอ 4. ของหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 

โดยใหยกเลิกขอความเดิมและใชขอความใหมดังน้ี  

 

 
 

“ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจาํนวน 745,141,929 บาท (เจ็ดรอยสี่สิบหาลานหน่ึงแสน  

สี่หมื่นหน่ึงพันเการอยยี่สิบเกา

บาท) 

 แบงออกเปน 745,141,929 หุน (เจ็ดรอยสี่สิบหาลานหน่ึงแสนสี่

หมื่นหน่ึงพันเการอยยี่สิบเกา

หุน) 

 มูลคาหุนละ 1  บาท (หน่ึงบาท) 

 โดยแบงออกเปน    

 หุนสามญั 745,141,929 หุน (เจ็ดรอยสี่สิบหาลานหน่ึงแสนสี่

หมื่นหน่ึงพันเการอยยี่สิบเกา

หุน) 

 หุนบุริมสิทธิ - หุน (-หุน) 
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“ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,341,255,471 บาท (หน่ึงพันสามรอยสี่สิบเอ็ดลาน

สองแสนหาหมื่นหาพันสี่รอย

เจ็ดสิบเอ็ดบาท) 

 แบงออกเปน 1,341,255,471 หุน (หน่ึงพันสามรอยสี่สิบเอ็ดลาน

สองแสนหาหมื่นหาพันสี่รอย

เจ็ดสิบเอ็ดหุน) 

 มูลคาหุนละ 1  บาท (หน่ึงบาท) 

 โดยแบงออกเปน    

 หุนสามญั 1,341,255,471 หุน (หน่ึงพันสามรอยสี่สิบเอ็ดลาน

สองแสนหาหมื่นหาพันสี่รอย

เจ็ดสิบเอ็ดหุน) 

 หุนบุริมสิทธิ - หุน (- หุน) 

 

วาระท่ี  10  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการเพ่ิมทุนแบบ มอบอํานาจท่ัวไป     

(General Mandate) 

(การลงมติ : ใชคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

วัตถุประสงคและเหตุผล:  เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) 

ในวาระท่ี 9 ขางตน บริษัทตองดําเนินการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหม จํานวน 223,542,578 หุน มูลคาท่ี

ตราไวหุนละ 1 บาท ภายใตเง่ือนไขและสัดสวนตามท่ีกฎระเบียบท่ีเก่ียวของกําหนด 

ความเห็นคณะกรรมการของบริษัทฯ :  เห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติให

จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) จํานวน 223,542,578 หุน มูลคาท่ี

ตราไวหุนละ 1 บาท  (คิดเปนรอยละ 30 ของทุนชําระแลว)  เพ่ือเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท 

(RO) 

ท้ังน้ีมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธาน

กรรมการบริษัท และ/หรือ รองประธานกรรมการบริษัท ลําดับท่ี 1 และ/หรือ รองประธานกรรมการ

บริษัท ลําดับท่ี 2 และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และ/หรือ 

บุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอํานาจพิจารณาเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท

ในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได รวมถึงใหมีอํานาจในการกําหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาท่ีเสนอ

ขาย และรายละเอียดและเง่ือนไขตางๆ ท่ีเก่ียวของในการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว อน่ึง เมื่อมีการ

จัดสรรหุนเพ่ิมทุนตามท่ีระบุไวในตารางขางตนแลว ทุนชําระแลวในสวนท่ีเพ่ิมตองไมเกินรอยละ 30 ของ

ทุนชําระแลว ณ วันท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติใหเพ่ิมทุน 

ใหบริษัทดําเนินการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาวใหแลวเสร็จภายในวันท่ีบริษัทจัดประชุม

สามญัผูถือหุนประจําปในครั้งถัดไปหรือภายในวันท่ีกฎหมายกําหนดใหตองจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือ

หุนประจําปในครั้งถัดไป ท้ังน้ีแลวแตวันใดจะถึงกอน 
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วาระท่ี  11  พิจารณาอนุมั ติการออกและเสนอขายใบสํา คัญแสดงสิทธิ ท่ีจะ ซ้ือ หุนสามัญของบ ริษัท        

(“ใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 5” หรือ “CEN-W5”) ใหแกผูถือหุนสามัญเดิมของบริษัท ตามสัดสวน

การถือหุน 

(การลงมติ : ใชคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

วัตถุประสงคและเหตุผล:  ตามท่ีบริษัทมีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือนํามาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของ

กิจการ และ/หรือ เพ่ือรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต และ/หรือ เพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนๆ ตามท่ี

คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร บริษัทจึงประสงคท่ีจะออกและเสนอขาย

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท ครั้งท่ี 5 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 5” หรือ         

“CEN-W5”) จํานวนไมเกิน 372,570,964 หนวย ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน    

โดยไมคิดมูลคา 
 

ความเห็นคณะกรรมการของบริษัทฯ :  เห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณาอนุมัติให

การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งท่ี 5 “CEN-W5” จํานวนไมเกิน 372,570,964 หนวย ใหแก

ผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน โดยไมคิดมูลคา ในอัตราสวน 2 หุนสามัญเดิม ตอ 1 หนวย

ใบสําคัญแสดงสิทธิ (กรณีมีเศษใหปดท้ิง) ราคาการใชสิทธิเทากับ  2.14 บาทตอหุน  ดังรายละเอียดปรากฏ

ตามสรุปรายละเอียดเบ้ืองตนของใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งท่ี 5 “CEN-W5” (สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 5) 
 

วาระท่ี  12 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถามี) 
  

 จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ี ดังกลาวขางตน โดยทานผูถือหุนสามารถ

ลงทะเบียนเขารวมประชุม ณ สถานท่ีประชุม ตั้งแตเวลา 13.00 น. เปนตนไป 

 ท้ั ง น้ี  คณะกรรมการบริ ษัทเปด โอกาสใหผู ถื อหุ นส งคํ าถาม ท่ี เ ก่ียวของ กับวาระการประชุมผู ถือหุ น                      

ถึงคณะกรรมการบริษัท ลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุน โดยสามารถสงคําถามมายังบริษัทไดดังน้ี 

1. ผู ถือหุนสงคําถามท่ีประสงคจะสอบถาม พรอมรายละเอียดประกอบ (ถามี) และขอมูลของผู ถือหุน            

(ช่ือ-สกุล เบอรโทรศัพท โทรสาร และ E-mail) ท่ีสามารถติดตอได 

2. ชองทางท่ีบริษัทเปดรับคําถาม :  

• เว็บไซต www.cenplc.com  

• E-mail : dolnapa@cenplc.com  

• ไปรษณียลงทะเบียน สงไปยัง คุณดลนภา  สอดสองจิตร (เลขานุการบริษัท) 

3. ชวงเวลาการรับคําถาม :  ตั้งแตวันท่ี 10 เมษายน ถึงวันท่ี 23 เมษายน 2564 

4. เลขานุการบริษัท จะเปนผูรวบรวมคําถาม และสงใหประธานกรรมการบริหารพิจารณาตามลําดับ 
 

 การตอบคําถามกรณีท่ีผูถือหุนสงคําถามลวงหนากอนการประชุมผูถือหุน บริษัทจะพิจารณาตอบคําถามท่ีไดรับจาก 

ผูถือหุน โดยตอบในวันท่ีประชุมผูถือหุน 

 อน่ึง เพ่ือความสะดวกหากทานผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองและประสงคจะมอบใหบุคคลอ่ืนเขารวม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งน้ี โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะท่ีแนบมา ตามสิ่ง

ท่ีสงมาดวยลําดับท่ี  11 หรือ ลําดับท่ี 12 หรือ ลําดับท่ี 13  หรือสามารถ Download ไดจาก www.cenplc.com ซึ่งมีให

เลือก 3  แบบ  ในกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งให คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝาก
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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 
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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 
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 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 
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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 
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 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 
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• 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 
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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 
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 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 
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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 
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• 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 
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              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.- 
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 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 
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 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 
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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) 

             กรรมการ                                 กรรมการ 
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ขอมูลของบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 

แทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ  

 
1.   ประวัติของบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือ 
 

1.1  ผศ.ดร. สุลักษมณ   ภัทรธรรมมาศ   

• อายุ   :  56  ป     

• สัญชาติ     :  ไทย 

• ดํารงตําแหนงในบริษัท :  กรรมการบริษัท  กรรมการอิสระ  

   และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง    

• คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :   

- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ (การเงิน)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน)  University Of San Francisco, San Francisco, USA. 

- ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตรบัณฑติ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- ปริญญาตรี  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

• การอบรมบทบาทหนาท่ีเปนกรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :  

- Directors Accreditation Program (DAP) รุน 138/2017 

• ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตงต้ัง : กรรมการบริษัท  ซึ่งไมไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ สรรหา  

เน่ืองจากปจจุบันบริษัทยังมิไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาอยางเปนทางการ  แตในกระบวนการคัดเลือก

ดังกลาว  คณะกรรมการบริษัทซึ่งไมรวมกรรมการท่ีไดรับการเสนอช่ือ  ไดรวมกันพิจารณาคุณสมบัติท่ี

เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทในดานตางๆ โดยดูถึงความเหมาะสมดานคุณวุฒิ  ประสบการณ  

ความเช่ียวชาญหลากหลายวิชาชีพ  มีภาวะผูนํา วิสัยทัศนกวางไกล รวมท้ังมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมี

ทัศนคติท่ีดีตอองคกรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทไดเปนอยางดี ไดใชประสบการณ เสนอแนะ

แนวนโยบายแกบริษัท รวมท้ังเปนบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศท่ีเก่ียวของ และขอบังคับของ

บริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในชวงท่ีผานมา   

• จํานวนปท่ีเคยดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัท  :  6 ป  (เดือนกุมภาพันธ ป 2559) 

• จํานวนปท่ีเคยดํารงตําแหนงเปนกรรมการอิสระ  :  6 ป  (เดือนกุมภาพันธ ป 2559) 

• ประสบการณ/ความเชี่ยวชาญ   :  ดานการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบ 

• วาระการดํารงตําแหนงกรรมการ    :  3  ป 

• สัดสวนการถือหุนในบริษัท       :   -ไมม-ี  

       (ของตนเอง/คูสมรส/บุตรยังไมบรรลุนิติภาวะ) 

• ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร    :   -ไมม-ี 

• ประวัติการทํางานปจจุบัน 
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ดํารงตําแหนงบริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 แหง  

ป 2557-ปจจุบัน กรรมการบริหารความเสีย่ง บมจ. ผลธัญญะ 

ดํารงตําแหนงบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน  -ไมม-ี 

ดํารงตําแหนงบริษัทอ่ืนท่ีมิใชบริษัทจดทะเบียน  จํานวน 1 แหง 

ป 2559-ปจจุบัน กรรมการผูจดัการ บจก. เลาบราเดอรส อินเตอรเนช่ันแนล  

ดํารงตําแหนงในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท     -ไมม-ี 

• คุณสมบัติตองหาม 
- ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกับทรัพยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต 

- ไมมีประวัติการทํารายการท่ีอาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท  บริษัทยอย บริษัทรวม 

หรือบริษัทท่ีเก่ียวของ ในรอบปท่ีผานมา 

• การเขารวมประชุม ในรอบปท่ีผานมา 

-      คณะกรรมการบริษัท                5/5 ครั้ง    

-      คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   - ครั้ง    
-      สามัญผูถือหุน      1/1 ครั้ง 
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1.2  นายมณฑล  เชตุวัลลภกลุ       

• อายุ   :  53  ป 

• สัญชาติ     :  ไทย 

• ดํารงตําแหนงในบริษัท :  กรรมการบริษัท           

• คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :   

-      ปริญญาโท  สาขาการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

-      ปริญญาตรี สาขาการบัญชี   มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

• การอบรมบทบาทหนาท่ีเปนกรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :  

- Directors Accreditation Program (DAP) รุน 82/2010 

• ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตงต้ัง : กรรมการบริษัท  ซึ่งไมไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ สรรหา  

เน่ืองจากปจจุบันบริษัทยังมิไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาอยางเปนทางการ  แตในกระบวนการคัดเลือก

ดังกลาว  คณะกรรมการบริษัทซึ่งไมรวมกรรมการท่ีไดรับการเสนอช่ือ  ไดรวมกันพิจารณาคุณสมบัติท่ี

เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทในดานตางๆ โดยดูถึงความเหมาะสมดานคุณวุฒิ  ประสบการณ  

ความเช่ียวชาญหลากหลายวิชาชีพ  มีภาวะผูนํา วิสัยทัศนกวางไกล รวมท้ังมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมี

ทัศนคติท่ีดีตอองคกรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทไดเปนอยางดี ไดใชประสบการณ เสนอแนะ

แนวนโยบายแกบริษัท รวมท้ังเปนบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศท่ีเก่ียวของ และขอบังคับของ

บริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในชวงท่ีผานมา   

• จํานวนปท่ีเคยดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัท  :  12  ป  (ตั้งแต ป 2553) 

• วาระการดํารงตําแหนงกรรมการ    :  3  ป 

• ประสบการณ/ความเชี่ยวชาญ   :  ดานการบริหารธุรกิจ และดานบัญชี-การเงิน 

• สัดสวนการถือหุนในบริษัท       :   -ไมม-ี  

       (ของตนเอง/คูสมรส/บุตรยังไมบรรลุนิติภาวะ) 

• ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร    :   -ไมม-ี 

• ประวัติการทํางานปจจุบัน 

ดํารงตําแหนงบริษัทจดทะเบียนซ่ึงเปนบริษัทยอย จํานวน 2 แหง  

ป 2553-ปจจุบัน 

ป 2552-2559 

กรรมการบริษัท 

กรรมการบริหาร 

บมจ. ระยองไวร อินดัสตรสี 

ป 2563-ปจจุบัน กรรมการบริษัท 
กรรมการผูจดัการ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
กรรมการบริหาร 

บมจ. ไดเมท (สยาม) 

ดํารงตําแหนงบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน  จํานวน 9 แหง 

ป 2555-ปจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. เอเวอรกรีน ไบโอแมส 

ดํารงตําแหนงบริษัทอ่ืนท่ีมิใชบริษัทจดทะเบียน        -ไมม-ี 

ดํารงตําแหนงในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท   -ไมม-ี 
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• คุณสมบัติตองหาม 

- ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกับทรัพยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต 

- ไมมีประวัติการทํารายการท่ีอาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท  บริษัทยอย บริษัทรวม 

หรือบริษัทท่ีเก่ียวของ ในรอบปท่ีผานมา 

• การเขารวมประชุม ในรอบปท่ีผานมา 

-      คณะกรรมการบริษัท   5/5 ครั้ง    

-      คณะกรรมการบริหาร              5/5 ครั้ง 

-      สามัญผูถือหุน   1/1 ครั้ง 

 

2.  ลักษณะความสัมพันธของผูไดรับการเสนอช่ือซ่ึงมีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระ 

 
 

ลักษณะความสัมพันธ 

 

รายชื่อผูไดรับการเสนอซ่ึงม ี

คุณสมบัติเปนกรรมการอิสระ 

ผศ. ดร. สุลักษมณ 

ภัทรธรรมมาศ 

การถือหุน 

         -  จํานวนหุน 

         -  สัดสวนของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด 

 

ไมม ี

ไมม ี

เปนญาตสินิทกับผูบริหาร /ผูถือหุนรายใหญ / ของบริษัท / บริษัทยอย  ไมเปน 

การมีความสัมพันธในลักษณะดังตอไปน้ีกับบริษัท/ บริษัทใหญ/บริษัทยอย/บริษัทรวม 

หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปท่ีผานมา 

(1)  เปนกรรมการท่ีมสีวนรวมในการบริหารงาน  พนักงานลูกจาง หรือท่ีปรึกษาท่ี 

       ไดรับเงินเดือนประจํา 

 

 

 

ไมม ี

(2)  เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจํา) ไมม ี

(3)  เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี หรือท่ีปรึกษากฎหมาย) ไมม ี

(4)  มีความสัมพันธทางธุรกิจ (เชน การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินคา/บรกิาร/การใหกูยืมเงิน 

      หรือการกูยืมเงิน)  โดยระบุขนาดของรายการดวย 

 

ไมม ี

 

 

33



(F 53-4)            

แบบรายงานการเพ่ิมทุน 

บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) 

วันท่ี 23 มีนาคม 2564  

 

ขาพเจา บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติ ท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันท่ี 23 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. เก่ียวกับการเพ่ิมทุนและจัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

ดังตอไปน้ี 

1.   การเพ่ิมทุน 

1)  ท่ีประชุมคณะกรรมการไดมีมติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจํานวน 968,684,506 บาท เปน 

745,141,929 บาท โดยการยกเลิกหุนสามัญท่ียังไมไดจําหนาย จํานวน 223,542,577 หุน มูลคาท่ีตราไวหุน

ละ 1 บาท ซึ่งเปนหุนสามัญท่ีสํารองไวในการเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) ตามท่ี

ไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน ประจําป 2562 เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2562  

2)  ท่ีประชุมคณะกรรมการไดมีมติใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจํานวน 745,141,929 บาท เปน 

1,341,255,471 บาท โดยออกหุนสามัญเพ่ิมทุน จํานวน 596,113,542 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท โดย

เปนการเพ่ิมทุนลักษณะดังน้ี  

 

การเพ่ิมทุน ประเภทหุน จํานวนหุน 

(หุน) 

มูลคาท่ีตราไว  

(บาทตอหุน) 

รวม  

(บาท) 

แบบกําหนดวัตถุประสงค หุนสามญั 372,570,964 1 372,570,964 

ในการใชเงินทุน หุนบุริมสิทธิ - - - 

  แบบมอบอํานาจท่ัวไป หุนสามญั 223,542,578 1 223,542,578 

(General mandate) หุนบุริมสิทธิ - - - 
2. การจัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

 2.1 แบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงิน 

จัดสรรใหแก 
จํานวนหุน 

(หุน) 

อัตราสวน 

(เดิม : ใหม) 

ราคาขาย 

ตอหุน (บาท) 

วัน เวลา จองซ้ือ และ

ชําระเงินคาหุน 
หมายเหตุ 

เพ่ือรองรับการใชสิทธิของ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ “CEN-W5”   

ท่ีจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของ

บริษัท  

372,570,964  2 : 1 0 - โปรดดู

รายละเอียด

โดยสังเขปของ 

CEN-W5 ตามสิ่งท่ี

สงมาดวย 2 
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2. การจัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

 2.2 แบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) 

จัดสรรใหแก ประเภทหลักทรัพย จํานวนหุน 
รอยละตอ 

ทุนชําระแลว1/ 
หมายเหตุ 

ผูถือหุนเดิม 
หุนสามญั 

หุนบุริมสิทธิ 

223,542,578 

- 
30.00 

- 

โปรดดูหมายเหต ุ

- 

ประชาชนท่ัวไป 
หุนสามญั 

หุนบุริมสิทธิ 

- 

- 
- 

- 

- 

- 

บุคคลในวงจํากัด 
หุนสามญั 

หุนบุริมสิทธิ 

- 

- 
- 

- 

- 

- 
1/รอยละตอทุนชําระแลว ณ วันท่ีคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมมีติใหมีการเพ่ิมทุนแบบ General Mandate 

 

หมายเหตุ  : ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันท่ี 23 มีนาคม 2564 ไดมมีติดังน้ี 

 อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจํานวน 745,141,929 บาท เปน 1,341,255,471  บาท 

โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนใหม จํานวน 596,113,542 หุน มูลคาท่ีตราไว หุนละ 1 บาท โดยมี

รายละเอียดการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหม ดังน้ี 

- จํานวนไมเกิน 372,570,964 หุน (หรือคิดเปนรอยละ 50 ของทุนชําระแลวของบริษัท ณ 

ปจจุบัน เพ่ือรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 5 (“CEN-W5”) ท่ีเสนอขายใหแก

ผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน โดยไมคิดมูลคา ในอัตราสวน 2 หุนสามัญเดิม ตอ 1 หนวย

ใบสําคัญแสดงสิทธิ “CEN-W5” (กรณีมีเศษใหปดท้ิง) ราคาการใชสิทธิเทากับ 2.14 บาทตอ

หุน อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 5  ป 

- จํานวนไมเกิน 223,542,578 หุน (หรือคิดเปนรอยละ 30 ของทุนชําระแลวของ บริษัท ณ 

ปจจุบัน เพ่ือรองรับการเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป General Mandate) และจัดสรรใหกับผู

ถือหุนเดิม  

ท้ังน้ี มอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธาน

กรรมการบริษัท และ/หรือ รองประธานกรรมการบริษัท ลําดับท่ี 1 และ/หรือ รองประธานกรรมการ

บริษัท ลําดับท่ี 2 และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร เปนผูมี

อํานาจในการกําหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ รวมถึงแตไมจํากัด

เพียงราคาและอัตราการใชสิทธิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิน้ี ตลอดจนมี

อํานาจในการกําหนดเหตุแหงการออกหุนสามัญใหมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิ และ/

หรือ อัตราการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมท้ังดําเนินการตางๆ อันจําเปนและสมควรอัน

เก่ียวเน่ืองกับการออกขายใบสําคัญแสดงสิทธิ และการนําใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนเปน

หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ตลอดจนดําเนินการขออนุญาตตอหนวยงานท่ีเก่ียวของอ่ืน  

อน่ึง บริษัทไดกําหนดวันกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งท่ี 5 “CEN-W5”        

(Record Date) ในวันท่ี 12 พฤษภาคม  2564 ท้ังน้ีการใหสิทธิดังกลาวของบริษัทยังมีความไมแนนอน 

เน่ืองจากตองรอการอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน  
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2.3 การดําเนินการของบริษัท กรณีท่ีมีเศษของหุน  

ใหปดเศษของหุนน้ันท้ิง 
 

3. กําหนดวันประชมุผูถือหุนเพ่ือขออนุมัติการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 ในวันศุกรท่ี 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ   เลขท่ี 247 

ถนนรมเกลา แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิในการเขารวมประชุม

สามัญผูถือหุน ประจําป 2564 (Record Date) ในวันท่ี 7 เมษายน 2564  
 

4. การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพ่ิมทุนตอหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ และเง่ือนไขการขออนญุาต 

4.1 ไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 ใหดําเนินการลดทุนและเพ่ิมทุนจดทะเบียน รวมท้ัง

เรื่องอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

4.2 บริษัทจะดําเนินการลดทุนจดทะเบียน และเพ่ิมทุนจดทะเบียน รวมท้ังการแกไขหนังสือบริคณหสนธิท่ี

เก่ียวของกับการลดทุนและการเพ่ิมทุนจดทะเบียนตอกระทรวงพาณิชย 

4.3 บริษัทจะดําเนินการขออนุญาตตอตลาดหลักทรัพย เพ่ือรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งท่ี 5 “CEN-W5” ท่ีออก

เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท และหุนสามัญเพ่ิมทุนท่ีเกิดจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ    

ครั้งท่ี 5 “CEN-W5” เขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนและทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย  

4.4 บริษัทจะดําเนินการขออนุญาตตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพ่ือนําหุนสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจ

ท่ัวไปท่ีเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย 
 

5. วัตถุประสงคของการเพ่ิมทุน และการใชเงินทุนในสวนท่ีเพ่ิม 

เพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ และ/หรือ เพ่ือรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต และ/หรือ เพ่ือ

วัตถุประสงคอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร 
 

6. ประโยชนท่ีบริษัท จะพึงไดรับจากการเพ่ิมทุนและจัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

6.1 มีเงินทุนเพียงพอเพ่ือนําไปใชสนับสนุนการขยายการลงทุนในธุรกิจของบริษัทท่ีมีอยูในปจจุบัน และรองรับการ

ขยายการลงทุนในโครงการใหมในอนาคต ซึ่งจะสงผลใหบริษัทมีความสามารถในการทํากําไร และมีแนวโนม

การดําเนินงานท่ีดีข้ึนในอนาคต 

6.2  เพ่ือเพ่ิมสภาพคลองทางการเงินใหแกบริษัท และใชเปนเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ   
 

7. ประโยชนท่ีผูถือหุนจะพึงไดรับจากการเพ่ิมทุนและจัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

เงินท่ีไดรับจากการเพ่ิมทุนน้ี บริษัทจะนําไปใชเพ่ือสนับสนุนการขยายการลงทุนของบริษัท และใชเปนเงินทุน

หมุนเวียนภายในกิจการ ทําใหบริษัทมีความสามารถในการสรางรายได และความสามารถในการทํากําไรเพ่ิมข้ึน ซึ่ง

ชวยสรางมูลคาเพ่ิมใหแกผูถือหุนจากรายไดและผลกําไรท่ีจะไดรับ และสงผลดีตอมูลคาหุนของบริษัทในอนาคต 

8. รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจําเปนสําหรับผูถือหุนเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพ่ิมทุนและจัดสรรหุน

เพ่ิมทุน 

 - ไมมี – 
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9. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัท มีมติใหเพ่ิมทุนและจัดสรรหุนเพ่ิมทุน  

ขั้นตอนการดําเนินการ วันท่ีดําเนินการ 

คณะกรรมการบริษัทมมีติอนุมตัิ เพ่ิมทุนจดทะเบียน และจดัสรรหุนเพ่ิมทุน และเรื่องอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวของ 

23 มีนาคม 2564 

กําหนดรายช่ือผูถือหุน (Record Date) ท่ีมีสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2564 

7 เมษายน  2564 

กําหนดรายช่ือผูถือหุน (Record Date) ท่ีมีสิทธิไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิ “CEN-W5” 12 พฤษภาคม  2564 

ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564  30 เมษายน  2564 

วันจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและเพ่ิมทุนจดทะเบียน และเรื่องอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของตอกรม

พัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

ภายใน 14 วัน 

นับแตวันท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัต ิ

 

 

บริษัทขอรับรองวาสารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตองและครบถวนทุกประการ 

 

 

 

                                            -นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง- 

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

(นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง) 

ประธานกรรมการบริษัท 
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สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 5 

สรุปรายละเอียดเบ้ืองตนของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามญัของบริษัท  

คร้ังท่ี 5 (CEN-W5)  

ท่ีเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท  

1. รายละเอียดเบ้ืองตนของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท 

 

หัวขอ รายละเอียด 

ผูออกเสนอขาย บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CEN”)  

ประเภท ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด 

(มหาชน) ครั้งท่ี 5 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ” หรือ “CEN-W5”)  

ชนิด ระบุช่ือผูถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออก 

และเสนอขาย 

ไมเกิน 372,570,964  หนวย 

จํานวนหุนสามัญท่ีจัดสรร 

เพ่ือรองรับการใชสิทธิ 

ไมเกิน 372,570,964 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท  

หรือคิดเปนรอยละ 50.00 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด ณ ปจจุบันเทากับ 

745,141,929 หุน 

ราคาเสนอขาย 0.00 บาท (ศูนยบาท) ตอหนวย 

วิธีการจัดสรร 

 

จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท ซึ่งมีรายช่ือ ณ วันกําหนดรายช่ือผูถือหุน (Record 

Date) ท่ีมีสิทธิไดรับการจัดสรรและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ  ในวันท่ี  12 พฤษภาคม 

2564 ในอัตราสวน  2 หุนสามัญเดิม ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีท่ีมีเศษหุนให

ปดท้ิง)  

อัตราการใชสิทธิ 

 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย สามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนได 1 หุน  เวนแตจะมีการ

ปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

ราคาการใชสิทธิ 2.14 บาทตอหุน เวนแตจะมีการปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ ไมเกิน 5 ป นับจากวันท่ีออกเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ 

วันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ วันท่ี 13 พฤษภาคม  2564  

วันกําหนดการใชสิทธิครั้งแรก วันท่ี 15 มีนาคม  2565 

วันกําหนดการใชสิทธิแตละครั้ง ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัท ไดในวันท่ี 15 ของเดือน 

มีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม ของทุกป ซึ่งหากวันกําหนดการใชสิทธิตรงกับวันหยุด

ทําการของบริษัท ใหเลื่อนเปนวันทําการสุดทายกอนวันใชสิทธิในแตละครั้ง   

วันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย วันท่ี 12 พฤษภาคม 2569 ซึ่งหากวันกําหนดการใชสิทธิตรงกับวันหยุดทําการของบริษัทให

เลื่อนเปนวันทําการสุดทายกอนวันใชสิทธิครั้งสุดทาย   

ระยะเวลาแจงความจํานงในการใช

สิทธิ 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีประสงคจะใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญของบริษัท จะตองแจงความ

จํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัท ในระหวางเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ในทุกวัน

ทําการของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วันทําการกอนวันกําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง 

ยกเวนระยะเวลาแจงความจํานงในการใชสิทธิครั้งสุดทายซึ่งผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถ
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หัวขอ รายละเอียด 

แจงความจํานงในการใชสิทธิภายใน 15 วันกอนวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย 

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนเปนหลกัทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย

แหงประเทศไทย 

ตลาดรองของหุนสามัญท่ีเกิดจาก

การใชสิทธิ 

บริษัทจะนําหุนสามัญท่ีเกิดจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ เขาจดทะเบียนเปน

หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

เง่ือนไขการปรับสิทธิ บริษัทจะดําเนินการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตลอดอายุของใบสําคัญแสดง

สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณใดเหตุการณหน่ึงตอไปน้ี ซึ่งอาจเปนเหตุใหบริษัทตองออกหุนสามัญ

ใหมเพ่ือรองรับการปรับสิทธิ  ท้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือรักษาผลประโยชนของผูถือใบสําคัญ

แสดงสิทธิไมใหดอยไปกวาเดิม 

1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลคาท่ีตราไวของหุนของบริษัท อันเปนผลมาจากการรวมหุนหรือ

แบงแยกหุน 

2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุนท่ีออกใหมในราคาเสนอขายท่ีต่ํากวาราคาตลาดท่ีไดกําหนดไวใน

ขอกําหนดสิทธิ 

3. เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพยออกใหมใดๆ ท่ีใหสิทธิแกผูถือหลักทรัพยในการใชสิทธิ

แปลงสภาพ/ใชสิทธิซื้อหุนสามัญ โดยกําหนดราคาเสนอขายและ/หรือราคาใชสิทธิแปลง

สภาพ/ใชสิทธิซื้อหุนท่ีต่ํากวาราคาตลาดท่ีไดกําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ 

4. เมื่อบริษัทจายปนผลท้ังหมดหรือบางสวนเปนหุนท่ีออกใหมใหแกผูถือหุน 

5. เมื่อบริษัทจายเงินปนผลเปนเงินเกินกวาอัตราท่ีไดกําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ 

6. เมื่อมีกรณีอ่ืนใดในลักษณะเดียวกับท่ีกําหนดไวตามขอ 1. - 5. ขางตน ท่ีทําใหผูถือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิไดรับผลประโยชนดอยไปจากเดิม 

เง่ือนไขอ่ืน ใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการ

บริษัท และ/หรือ รองประธานกรรมการบริษัท ลําดับท่ี 1 และ/หรือ รองประธานกรรมการ

บริษัท ลําดับท่ี 2 และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

และ/หรือ เปนผูมี อํานาจในการกําหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ เ ง่ือนไข และ

รายละเอียดอ่ืนๆ รวมถึงแตไมจํากัดเพียง ราคาและอัตราการใชสิทธิ การจัดสรร และวัน

ออกเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิน้ี ตลอดจนมีอํานาจในการกําหนดเหตุแหงการออกหุน

สามัญใหมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิ และ/หรือ อัตราการใชสิทธิของ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมท้ังดําเนินการตางๆ อันจําเปนและสมควรอันเก่ียวเน่ืองกับการออก

เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ และการนําใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพย

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลอดจนดําเนินการขออนุญาตตอ

หนวยงานท่ีเก่ียวของอ่ืน 

นายทะเบียน บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
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2. ผลกระทบท่ีมีตอผูถือหุน (Dilution Effect) จากการออกเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ “CEN-W5” ใหแกผูถือ

หุนเดิมในคร้ังนี้ 
 

 ในกรณีท่ีผูถือหุนเดิมไมใชสิทธิซื้อหุนสามัญ และมีบุคคลอ่ืนท่ีไมใชผูถือหุนเดิมใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญ

แสดงสิทธิ “CEN-W5” ท้ังจํานวน 372,570,964 หนวย จะทําใหผลกระทบตอสวนแบงกําไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถือหุน

เดิม (Control Dilution) ลดลงรอยละ 33.33% แตไมเกิดผลกระทบดานราคาตลาดของหุน (Price Dilution) เน่ืองจาก

ราคาใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ “CEN-W5” ท่ีเทากับ 2.14 บาทตอหุน สูงกวาราคาตลาดท่ี 0.85 บาท  ซึ่งคํานวณจาก

ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุนบริษัทในตลาดหลักทรัพยฯ ยอนหลังเปนระยะเวลา 7 วันทําการกอนวันประชุม

คณะกรรมการ (ระหวางวันท่ี 12 มีนาคม - 22 มีนาคม 2564) โดยมีรายละเอียดการคํานวณ ดังน้ี 

- Price Dilution 

  Price dilution = ราคาตลาดกอนเสนอขาย - ราคาตลาดหลังเสนอขาย* 

   

ราคาตลาดกอนเสนอขาย 

*ราคาตลาดหลังเสนอขาย = (ราคาตลาดxจํานวนหุนชําระแลว)+(ราคาการใชสิทธิxหุนรองรับ CEN-W5) 

   

(จําวนหุนชําระแลว+หุนรองรับ CEN-W5) 

ราคาตลาดหลังเสนอขาย = (0.85x745,141,929)+(2.14x372,570,964) 

   

(745,141,929+372,570,964) 

  

= 1.28  บาท 

Price dilution = 0.85-1.28 

   

0.85 

  

= -50.59% 

ซึ่งไมเกิดผลกระทบดานราคา 

  
    - Control Dilution = หุนรองรับ CEN-W5 

   

(จํานวนหุนชําระแลว+หุนรองรับ CEN-W5) 

  

= 372,570,964 

   

(745,141,929+372,570,964) 

  

= 33.33% 
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นิยามกรรมการอิสระ 

 

 บริษัท  แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)  ไดกําหนดนิยามกรรมการอิสระไว  ซึ่งมีความ

เขมงวดกวาขอกําหนดข้ันต่ําของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระเปนบุคคลท่ีมีความเปนอิสระและมี

คุณสมบัติ ดังน้ี 
 

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5  ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ  บริษัทยอย  บริษัท

รวม  ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ท้ังน้ี ใหนับรวมการถือหุนของผูท่ีเก่ียวของของ

กรรมการอิสระรายน้ันๆ ดวย 

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจํา หรือผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัท  บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ  

หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอน

วันท่ีไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ  ท้ังน้ี ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเปน

ขาราชการ  หรือท่ีปรึกษาของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

3. ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเปนบิดา  

มารดา คูสมรส  พ่ีนอง  และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร  ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ  ผูมีอํานาจควบคุม  

หรือบุคคลท่ีจะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหาร  หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย 

4. ไมมี  หรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท  บริษัทใหญ  บริษัทยอย  บริษัทรวม  ผูถือหุนรายใหญ  

หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท  ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน  

รวมท้ังไมเปน หรือเคยเปนผูถือหุนท่ีมีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุม  ของผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท  

บริษัทใหญ  บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ  หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจาก

การมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันท่ีไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ 

ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทํารายการทางการคาท่ีกระทําเปนปกติเพ่ือ

ประกอบกิจการ  การเชา  หรือใหเชาอสังหาริมทรัพย  รายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการ  หรือการให  

หรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับ หรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกัน

หน้ีสิน รวมถึงพฤติการณอ่ืนทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัท หรือ คูสัญญามีภาระหน้ีท่ีตองชําระตออีก

ฝายหน่ึง  ตั้งแตรอยละ 3 ของสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต 25 ลานบาทข้ึนไป แลวแต

จํานวนใดจะต่ํากวา ท้ังน้ีการคํานวณภาระหน้ีสินดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการท่ี

เก่ียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหน้ีดังกลาว ใหนับรวมภาระหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนในระหวาง 1 ปกอนวันท่ีมี

ความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5. ไมเปน  หรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท  บริษัทใหญ  บริษัทยอย  บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัท  และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย  ผูมีอํานาจควบคุม  หรือหุนสวนของสํานักงานสอบ

บัญชี  ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม

ของบริษัทสังกัดอยู  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันท่ีไดรับแตงตั้ง

เปนกรรมการอิสระ 

สิ่งท่ีสงมาดวย ลําดับท่ี 6 
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6. ไมเปน หรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษา

ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือ

หุนรายใหญ หรือมีผูอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย  ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของ

ผูใหบริการทางวิชาชีพน้ันดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว ไมนอยกวา 2 ปกอนวันท่ี

ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ 

7. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งข้ึน  เพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท  ผูถือหุนรายใหญ หรือ      

ผูถือหุนซึ่งเปนผูท่ีเก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ 

8. ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท  หรือบริษัทยอย 

หรือไมเปนหุนสวนท่ีมีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน          

ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของ      

บริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ

บริษัทยอย 

9. ไมมีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท 

 

ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเปนไปตาม ขอ 1 ถึง 9 แลว กรรมการอิสระ อาจไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทยอย

ลําดับเดียวกัน ผู ถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ 

(Collective decision) ได 
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ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

ท่ีบริษัทเสนอช่ือใหเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ – สกุล ดร.วิศิษฐ  องคพิพัฒนกุล 

อายุ (ป) 57 

ท่ีอยู เลขท่ี 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด ทาวเวอร ช้ัน 17  ถนนพระราม 3  แขวงชองนนทรี    

เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร  10120 

ดํารงตําแหนงในบริษัท กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ  และ ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ (DBA) of Asian   Institute of Technology (AIT) 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟลอริดา  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาโท  ศลิปศาสตร-กฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การอบรม 

หลักสูตรกรรมการ 

- Directors Accreditation Program  (DAP)  รุน 26/2004  

- Directors Certification Program  (DCP) รุน 185/2014 

ประวัติการทํางาน ป 2562 - ปจจุบัน   ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ และ บจก. สตารมันน่ี 
ป 2554 - ปจจุบัน   กรรมการบรษัิท  บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา 
ป 2553 - ปจจุบัน   กรรมการบรษัิท และ กรรมการผูจัดการ  บล. ทรีนีตี้ จํากัด 

สัดสวนการถือหุน -ไมม-ี 

ประวัติการทําผิดกฎหมาย
ในระยะ 10 ปท่ีผานมา 

-ไมม-ี 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวางผูบริหาร 

-ไมม-ี 

วาระท่ีมีสวนไดเสียในการ
ประชุมผูถือหุนในคร้ังนี ้

วาระท่ี  5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ เน่ืองจากเปนผูท่ีครบวาระใน
ปน้ีเชนกัน และไดรับการพิจารณาเสนอช่ือใหไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการอีกวาระหน่ึง และ  
ไมมีสวนไดเสียพิเศษท่ีแตกตางจากกรรมการคนอ่ืนๆ นอกเหนือจากคาเบ้ียประชุมท่ีจัดสรรให
กรรมการทุกคนตามเกณฑปกต ิ

การเขารวมประชุม 
ในรอบปท่ีผานมา 

- คณะกรรมการบริษัท                     5/5  ครั้ง 
- คณะกรรมการตรวจสอบ                6/6   ครั้ง 
- คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน   1/1   ครั้ง 
- สามัญผูถือหุน                             1/1   ครั้ง 

การมีสวนไดเสียกับบริษัท / บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม / หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงในปจจุบันในชวง 2 ปท่ีผานมา 

1. เปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรอืท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจํา -ไมม-ี 

2. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) -ไมม-ี 

3. มีความสัมพันธทางธุรกิจท่ีมีนัยสําคัญ อันอาจมผีลทําใหไมสามารถทําหนาท่ีไดอยางเปนอิสระ -ไมม-ี 

สิ่งท่ีสงมาดวย ลําดับท่ี 7 
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ชื่อ – สกุล นายยรรยง  วัฒนวงศพิทักษ 

อายุ (ป) 55 

ท่ีอยู เลขท่ี 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด ทาวเวอร ช้ัน 17  ถนนพระราม 3  แขวงชองนนทรี    

เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร  10120 

ดํารงตําแหนงในบริษัท กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  กรรมการพิจารณาคาตอบแทน  

และกรรมการบริหารความเสี่ยง  

คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท เศรษฐศาสตรธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

- ปริญญาตรี การเงินการธนาคาร  มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

การอบรม 

หลักสูตรกรรมการ 

- Directors Accreditation Program  (DAP)  รุน 90/2011  

 

ประวัติการทํางาน ป 2555 - ปจจุบัน  ผูชวยผูอํานวยการ-การเงิน  บมจ. เอสซีแอสเสท คอรปอเรช่ัน 

สัดสวนการถือหุน -ไมม-ี 

ประวัติการทําผิดกฎหมาย

ในระยะ 10 ปท่ีผานมา 

-ไมม-ี 

ความสัมพันธทาง

ครอบครัวระหวางผูบริหาร 

-ไมม-ี 

วาระท่ีมีสวนไดเสียในการ

ประชุมผูถือหุนในคร้ังนี ้

ไมมีสวนไดเสียพิเศษท่ีแตกตางจากกรรมการคนอ่ืนๆ นอกเหนือจากคาเบ้ียประชุมท่ีจัดสรรให

กรรมการทุกคนตามเกณฑปกต ิ

การเขารวมประชุม 

ในรอบปท่ีผานมา 

- คณะกรรมการบริษัท                     4/5   ครั้ง 

- คณะกรรมการตรวจสอบ                5/6   ครั้ง 

- คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน   1/1   ครั้ง 

การมีสวนไดเสียกับบริษัท / บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม / หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงในปจจุบันในชวง 2 ปท่ีผานมา 

1. เปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรอืท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจํา -ไมม-ี 

2. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) -ไมม-ี 

3. มีความสัมพันธทางธุรกิจท่ีมีนัยสําคัญ อันอาจมผีลทําใหไมสามารถทําหนาท่ีไดอยางเปนอิสระ -ไมม-ี 
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ชื่อ – สกุล นายจักรธาร   โยธานันท 

อายุ (ป) 51 

ท่ีอยู เลขท่ี 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด ทาวเวอร ช้ัน 17  ถนนพระราม 3  แขวงชองนนทรี    

เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร  10120 

ดํารงตําแหนงในบริษัท กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการพิจารณาคาตอบแทน  

คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท คณะนิติศาสตร สาขากฎหมายเศรษฐกิจ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

การอบรม 

หลักสูตรกรรมการ 

- Directors Accreditation Program  (DAP)  รุน 79/2009  

 

ประวัติการทํางาน ป 2550 - ปจจุบัน  กรรมการผูจัดการ  บจก. ภูผาอินเตอร 

สัดสวนการถือหุน -ไมม-ี 

ประวัติการทําผิดกฎหมาย

ในระยะ 10 ปท่ีผานมา 

-ไมม-ี 

ความสัมพันธทาง

ครอบครัวระหวางผูบริหาร 

-ไมม-ี 

วาระท่ีมีสวนไดเสียในการ

ประชุมผูถือหุนในคร้ังนี ้

วาระท่ี  5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ เน่ืองจากเปนผูท่ีครบวาระใน

ปน้ีเชนกัน และไดรับการพิจารณาเสนอช่ือใหไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการอีกวาระหน่ึง และ  

ไมมีสวนไดเสียพิเศษท่ีแตกตางจากกรรมการคนอ่ืนๆ นอกเหนือจากคาเบ้ียประชุมท่ีจัดสรรให

กรรมการทุกคนตามเกณฑปกต ิ

การเขารวมประชุม 

ในรอบปท่ีผานมา 

- คณะกรรมการบริษัท                     5/5   ครั้ง 

- คณะกรรมการตรวจสอบ                6/6   ครั้ง 

- คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน   1/1   ครั้ง 

- สามัญผูถือหุน                             1/1   ครั้ง 

การมีสวนไดเสียกับบริษัท / บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม / หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงในปจจุบันในชวง 2 ปท่ีผานมา 

1. เปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรอืท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจํา -ไมม-ี 

2. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) -ไมม-ี 

3. มีความสัมพันธทางธุรกิจท่ีมีนัยสําคัญ อันอาจมผีลทําใหไมสามารถทําหนาท่ีไดอยางเปนอิสระ -ไมม-ี 
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ขอบังคับของบริษัทเฉพาะท่ีเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน 

 

การประชุมผูถือหุน 

 ขอ  33. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายใน 4 เดือนนับ

แตวันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัท 

การประชุมผูถือหุนคราวอ่ืนนอกจากท่ีกลาวมาแลว  ใหเรียกวาประชุมวิสามัญ  คณะกรรมการจะเรียก

ประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร  หรือ  เมื่อผูถือหุนคนหน่ึงหรือหลายคนซึ่งมีหุน

นับรวมกันไดไมนอยกวารอยละสิบของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด จะเขาช่ือกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการ

เรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเรื่องและเหตุผลในการท่ีขอใหเรียกประชุมไวให

ชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนน้ี คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายในสี่สิบหาวันนับแตวันท่ี

ไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไมจัดใหมีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถือหุนท้ังหลายซึ่ง

เขาช่ือกันหรือผูถือหุนคนอ่ืนๆ รวมกันไดจํานวนหุนตามท่ีบังคับไวน้ันจะเรียกประชุมเองก็ไดภายในสี่สิบหาวันนับแตวัน

ครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเชนน้ี ใหถือวาเปนการประชุมผูถือหุนท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดย

บริษัทตองรับผิดชอบคาใชจาย อันจําเปนท่ีเกิดจากการจัดใหมีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏวาการประชุมผูถือหุนท่ีเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนตามวรรคสามครั้งใด  จํานวน     

ผูถือหุนซึ่งมารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับขอ ท่ี 35 ผูถือหุนตามวรรคสามตองรวมกัน

รับผิดชอบชดใชคาใชจายท่ีเกิดจากการจัดใหมีการประชุมในครั้งน้ันใหแกบริษัท 
 

 ขอ  34. ในการเรียกประชุมผูถือหุน  ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุม  ระบุสถานท่ี วัน  เวลา  

ระเบียบวาระการประชุม  และเรื่องท่ีจะเสนอตอท่ีประชุม  พรอมดวยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุวาเปนเรื่องท่ีจะ

เสนอเพ่ือทราบ  เพ่ืออนุมัติหรือพิจารณา  รวมท้ังความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกลาวและจัดสงใหผูถือหุนทราบไม

นอยกวา 7 วันกอนวันประชุม  และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วันกอนวันประชุมไม

นอยกวา 3 วัน 

 ใหคณะกรรมการเปนผูกําหนด  วัน  เวลา  และสถานท่ีท่ีประชุมผูถือหุนจะใชเปนท่ีประชุมผูถือหุนน้ันตอง

อยูในทองท่ีอันเปนท่ีตั้งของสํานักงานใหญหรือสํานักงานสาขาหรือจังหวัดใกลเคียงกับท่ีตั้งของสํานักงานใหญและ

สํานักงานสาขา  หรือจังหวัดอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการเห็นวาเหมาะสม 
 

 ขอ  35. ในการประชุมผูถือหุน  ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี)  มาประชุมไมนอย

กวา 25 คน และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1  ใน 3  ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด หรือมีผูถือหุนและ

ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี)  มาประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนผูถือหุนท้ังหมดและตองมีหุนนับรวมกันได

ไมนอยกวา  1  ใน  3  ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด  จึงจะเปนองคประชุม 

 ในกรณีท่ีปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด  เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึง 1 ช่ัวโมง จํานวนผูถือหุน ซึ่งมาเขา

รวมประชุมไมครบองคประชุมตามท่ีกําหนดไว  หากวาการประชุมผูถือหุนน้ันไดเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ให

การประชุมเปนอันระงับไป  หากวาการประชุมผู ถือหุนน้ันมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผู ถือหุนรองขอให

คณะกรรมการนัดประชุมใหม  และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม ในการ

ประชุมครั้งหลังน้ีไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม 

 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย ลําดับท่ี 8 
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 ขอ  38. กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังน้ี 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอท่ีประชุมแสดงถึงผลการดําเนินงานของ

บริษัทในรอบปท่ีผานมา 

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล 

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร 

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

(5) แตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตรวจสอบบัญชี 

(6) กิจการอ่ืนๆ 

การมอบฉันทะเพ่ือเขาประชุมผูถือหุนและสิทธิของผูถือหุนในการออกเสียงลงคะแนน   

 ขอ  36. ในการประชุมผูถือหุน  ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนซึ่งบรรลุนิติภาวะเขาประชุมและ  ออก

เสียงแทนตนในการประชุมก็ได  หนังสือมอบฉันทะจะตองลงวันท่ีและลายมือช่ือของผูถือหุนท่ีมอบฉันทะและเปนไป

ตามแบบท่ีนายทะเบียนกําหนด 

 หนังสือมอบฉันทะน้ีจะตองมอบใหแกประธานกรรมการหรือผูท่ีประธานกรรมการกําหนด ณ สถานท่ีประชุม

กอนผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 
 

 ขอ  37. ในการออกเสียงลงคะแนนใหหุนหน่ึงหุนมีเสียงหน่ึงเสียง  และมติของท่ีประชุมผูถือหุนน้ันให

ประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี 

 ในกรณีปกติ  ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนน

เสียงเทากัน  ใหประธานท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเปนเสียงช้ีขาด 

 ในกรณีดังตอไปน้ี  ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา 3  ใน 4  ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญใหแกบุคคลอ่ืน 

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 

(ค) การทํา  แกไข  หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญ 

(ง) การมอบหมายใหบุคคลอ่ืนเขาจัดการธุรกิจของบริษัท 

(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอ่ืน โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 

(ฉ) การแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ 

(ช) การเพ่ิมหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุนกู 

(ซ) การควบหรือเลิกบริษัท 
 

วิธีการเลือกต้ังกรรมการ   กรรมการออกจากตําแหนงตามวาระ  และการจายคาตอบแทนกรรมการ 

 ขอ  16. คณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอยกวา 5 คน  แตไมมากกวา 15 คน  

และกรรมการไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมดน้ันตองมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักร  และกรรมการของ

บริษัทจะตองเปนผูมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 กรรมการของบริษัทมีสิทธิไดรับคาตอบแทนในการปฏิบัติหนาท่ี  ซึ่งคาตอบแทนไดแก เงินเดือน เบ้ียประชุม  

เบ้ียเลี้ยง  โบนัส 
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 ขอ  17. ใหท่ีประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี 

1. ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับหน่ึงหุนตอเสียงหน่ึง 

2. ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือ

หลายคนเปนกรรมการก็ได  แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทา

จํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน  ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งใน

ลําดับ   ถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้ง

น้ันใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงช้ีขาด 
 

ขอ  18. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3  ถาจํานวนกรรมการท่ี

จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได  ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวน 1 ใน  3 

 กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรก  และปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน   หากกรรมการ

มิไดตกลงกันเองเปนวิธีอ่ืนใหใชวิธีจับฉลากกันวาผูใดจะออก  สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนาน

ท่ีสุดน้ันเปนผูออกจากตําแหนง  กรรมการท่ีออกตามวาระน้ันอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหม ก็ได 
  

 ขอ  22. ท่ีประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตาํแหนง  กอนถึงคราวออกตามวาระ ไดดวย

คะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุนนับรวมกันได ไมนอย

กวาก่ึงหน่ึงของจํานวนหุนท่ีถือโดยผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมน้ัน 
 

 ขอ  23. ใหคณะกรรมการหรือผูถือหุนพิจารณาเลือกกรรมการคนหน่ึงเปนประธานกรรมการ ในกรณีท่ี

คณะกรรมการหรือประชุมผูถือหุนพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนเปนรองประธาน

กรรมการก็ได  คณะกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการคนหน่ึงหรอืหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏบัิติการอยางใดอยาง

หน่ึงแทนคณะกรรมการก็ได 
 

 ขอ  24. กรรมการสองคนลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท 

  ท้ังน้ี  คณะกรรมการหรือท่ีประชุมผูถือหุนอาจกําหนดช่ือกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท

พรอมประทับตราสําคัญของบริษัทก็ได 
 

 ขอ  31. หามมิใหกรรมการประกอบกิจการ เขาเปนหุนสวนหรือเขาเปนผูถือหุนในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพ

อยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท  เวนแตจะแจงใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบกอนท่ีจะมีมติแตงตั้ง 
 

การแตงต้ังผูสอบบัญช ี

 ขอ  43. ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ  พนักงาน  ลูกจาง  หรือผูดํารงตําแหนงหนาท่ีใดๆ ของบริษัท 
 

การจายเงินปนผล 

 ขอ  46. ภายในขอบังคับ ขอ 47.  หามมิใหแบงเงินปนผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไรในกรณีท่ี

บริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยูหามมิใหแบงเงินปนผล 

 เงินปนผลสําหรับหุนสามัญใหแบงตามจํานวนหุน  หุนละเทาๆ กัน 

 คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราว  ในเมื่อเห็นวาบริษัทมีผลกําไร

สมควรพอท่ีจะทําเชนน้ัน  และรายงานใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป 

48



 การจายเงินปนผล  ใหกระทําภายใน 1 เดือน นับแตวันท่ีท่ีประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการ ลงมติแลวแต

กรณี  ท้ังน้ีใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุนและใหโฆษณาคําบอกกลาวการจายเงินปนผลน้ันในหนังสือพิมพภายใน 1 

เดือน นับแตวันท่ีท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติหรือคณะกรรมการลงมติแลวแตกรณี 
 

 ขอ  47. บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารอง  ไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิ

ประจําป  หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี)  จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10  ของทุนจด

ทะเบียน  นอกจากเงินทุนสํารองท่ีไดระบุไวแลว  คณะกรรมการอาจเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนใหลงมติเพ่ือจัดสรรเงิน

ไวเปนทุนสํารองอยางอ่ืนตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือดําเนินกิจการของบริษัทก็ได 

 

เร่ืองอ่ืนๆ 

 ขอ  50. ในกรณีท่ีบริษัทหรือบริษัทยอยตกลงเขาทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการเก่ียวกับการไดมา

หรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยสําคัญของบริษัทหรือบริษัทยอย  ตามความหมายท่ีกําหนดตามประกาศตลาด       

หลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีใชบังคับกับการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน  หรือการไดมาหรือ

จําหนายไปซึ่งสินทรัพยสําคัญของบริษัทจดทะเบียนแลวแตกรณี  ใหบริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการตามท่ี

ประกาศดังกลาวกําหนดไวในเรื่องน้ันๆ ดวย 
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เอกสารและหลักฐานท่ีผูเขารวมประชุมตองแสดงกอนเขารวมประชุม วิธีการมอบฉันทะ 

การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน 

 

1. เอกสารท่ีผูเขารวมประชุมจะตองแสดงกอนเขารวมประชุม 
 

 กรณีบุคคลธรรมดา 

 (1)    กรณีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง 

  ใหแสดงเอกสารท่ีสวนราชการออกใหท่ียังไมหมดอายุ เชน บัตรประจําตัวประชาชน บัตร

ประจําตัวขาราชการ  ใบขับข่ี  หรือหนังสือเดินทาง  และหากมีการเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล ใหยื่นหลักฐานประกอบดวย 
 

 (2) กรณีมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม 

(2.1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพรอมหนังสือนัดประชุม หรือสามารถ Download  

ไดจาก  www.cenplc.com  ซึ่งมีใหเลือก 3 แบบ (ใหใชแบบใด แบบหนึ่ง)  ซึ่งได

กรอกขอความถูกตองครบถวนและลงลายมือช่ือผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ 

(2.2) สําเนาเอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูถือหุน ตามขอ (1)  และผูถือหุนไดลงช่ือ    

รับรองสําเนาถูกตอง 

(2.3) แสดงเอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ เชนเดียวกับ ขอ (1) 
 

กรณีนิติบุคคล 

 (1) กรณีผูแทนของผูถือหุน (กรรมการ) เขารวมประชุมดวยตนเอง 

(1.1) แสดงเอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคลเชนเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา 

ขอ (1) 

(1.2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดย

ผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ)  และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งเปน    

ผูเขารวมประชุมมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 
 

(2) กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม 

(2.1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพรอมหนังสือนัดประชุม  หรือสามารถ 

Download ไดจาก  www.cenplc.com ซึ่งมีใหเลือก 3 แบบ (ใหใชแบบใด        

แบบหนึ่ง)   ซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวนและลงลายมือช่ือของผูแทนนิติบุคคล 

(กรรมการ)   ซึ่งเปนผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ 

(2.2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดย

ผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามใน

หนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

(2.3) สําเนาเอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูแทนนิติ บุคคล (กรรมการ) ซึ่ งเปน               

ผูมอบฉันทะและลงช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 

(2.4) แสดงเอกสาร ท่ีส วนราชการออกใหของผู รับมอบฉันทะ เชน เดียว กับกรณี            

บุคคลธรรมดา ขอ (1) 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย ลําดับท่ี  9 
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กรณีผูถือหุนซ่ึงมิไดมีสัญชาติไทยหรือเปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายตางประเทศและแตงต้ังให 

คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแล 

กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม 

(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพรอมหนังสือนัดประชุม  หรือสามารถ Download ไดจาก  

www.cenplc.com  ซึ่งมีใหเลือก 3 แบบ (ใหใชแบบใด แบบหนึ่ง) ซึ่งไดกรอกขอความถูกตอง

ครบถวนและลงลายมือช่ือของผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ  ผูมอบฉันทะตองลงนามโดยผูมี

อํานาจกระทําการแทนคัสโตเดียน (Custodian) และหลักฐานท่ีตองแนบมาพรอมกับหนังสือมอบ

ฉันทะ คือ 

(1.1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนให คัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามใน

หนังสือมอบฉันทะแทน 

(1.2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน 

(Custodian) 

(2) ผูรับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารท่ีสวนราชการออกใหท่ียังไมหมดอายุ เชน บัตรประจําตัว

ประชาชน   บัตรประจําตัวขาราชการ  ใบขับข่ี  หรือ หนังสือเดินทาง ของผูรับมอบฉันทะตอ

เจาหนาท่ี  เพ่ือลงทะเบียนเขารวมประชุม  
 

ในกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังให คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับ

ฝากและดูแลหุนจะใชหนังสือมอบฉันทะไดท้ัง  แบบ ก.  หรือ แบบ ข.  หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได  

สําหรับผูถือหุนนอกจากนั้นจะใชหนังสือมอบฉันทะไดเฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเทานั้น 
 

2. วิธีการมอบฉันทะ 

 บริษัทไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  และ  แบบ ข. ตามแบบท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา  กระทรวง

พาณิชย กําหนดหรือสามารถ Download  ไดจาก  www.cenplc.com   ซึ่งมีใหเลือก 3 แบบ  ดังน้ี 

 แบบ ก.  เปนแบบหนังสือมอบฉันทะท่ัวไป  ซึ่งเปนแบบท่ีงายไมซับซอน 

 แบบ ข.  เปนแบบหนังสือมอบฉันทะท่ีกําหนดรายการตางๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว 

 แบบ ค.  เปนแบบท่ีใชเฉพาะกรณีผู ถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน 

(Custodian)  ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน 
 

ผูถือหุนท่ีไมสามารถเขารวมประชุมผูถือหุนของบริษัทไดดวยตนเองสามารถมอบฉันทะไดโดยดําเนินการดังน้ี 

(1) เลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึง  เพียงแบบเดียวเทานั้น 

(2) มอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงคของผูถือหุน  หรือเลือกมอบฉันทะใหกรรมการ

อิสระของบริษัทคนใดคนหน่ึง  โดยใหระบุช่ือพรอมรายละเอียดของบุคคลท่ีผูถือหุนประสงคจะมอบ

ฉันทะ  หรอืกาเครื่องหมายหนาช่ือกรรมการอิสระ  ตามท่ีบริษัทระบุไวในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือก

เพียงทานเดียวใหเปนผูรับมอบฉันทะในการเขารวมประชุมดังกลาว 

(3) ปดอากรแสตมป จํานวน 20 บาท  ในหนังสือมอบฉันทะ เพ่ือใหถูกตองและมีผลผูกพันตามกฎหมาย 
   

 ท้ังน้ี  ผูถือหุนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนโดยมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแบงแยกการ

ลงคะแนนเสียงได  และผูถือหุนจะตองมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนท่ีตนถืออยู โดยไมสามารถจะมอบฉันทะเพียง

บางสวนนอยกวาจํานวนท่ีตนถืออยูได 
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3. การลงทะเบียนเขารวมประชุม 

 บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเขารวมประชุมผูถือหุนกอน 1  ช่ัวโมง หรือตั้งแตเวลา 13.00 นาฬิกา      

เปนตนไป ในวันศุกรท่ี  30 เมษายน  2564  ณ เลขท่ี 247 ถนนรมเกลา  แขวงแสนแสบ  เขตมีนบุรี  

กรุงเทพมหานคร ตามแผนท่ีสถานท่ีจัดประชุมท่ีไดแนบมาพรอมน้ี 
 

4. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน 

 1. หลักเกณฑการลงคะแนนเสียง 

  วาระท่ัวไป 

(1) การออกเสียงลงคะแนนแตละวาระจะกระทําโดยเปดเผยดวยวิธียกมือ โดยใหนับหน่ึงหุนเปน

หน่ึงเสียง ซึ่งผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะตองออกเสียงลงคะแนนเพียงอยางใด อยางหน่ึง  คือ 

เห็นดวย  ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง  ไมสามารถแบงการออกเสียงลงคะแนนเปนบางสวน 

(2) ในกรณีมอบฉันทะ  ผูรับมอบฉันทะจะตองออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูมอบฉันทะระบุไวใน

หนังสือมอบฉันทะเทาน้ัน  หากผูมอบฉันทะไมไดระบุความประสงคในการออกเสียง

ลงคะแนนไวในหนังสือมอบฉันทะ  หรือระบุไวไมชัดเจน  ผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ

ลงคะแนนไดแตไมสามารถแยกการออกเสียงลงคะแนนเปนบางสวน คือ เห็นดวย ไมเห็นดวย  

หรืองดออกเสียง 
 

  วาระเลือกต้ังกรรมการ 

  สําหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามขอบังคับของบริษัท ขอ 17 ใหท่ีประชุมผูถือหุนเลือกตั้ง

กรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี 

1. ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับหน่ึงหุนตอเสียงหน่ึง 

2. ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือ

หลายคนเปนกรรมการก็ได  แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทา

จํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน  ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนน

เสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ันใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงช้ีขาด 
 

2. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนในแตละวาระ 

  ประธานท่ีประชุมหรือผูดําเนินการประชุมจะช้ีแจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนใหท่ีประชุม

รับทราบ  โดยมแีนวทาง   ดังน้ี 

(1) ประธานท่ีประชุมหรือผูดําเนินการประชุมจะเปนผูเสนอใหผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนเสียงใน

แตละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นทีละครั้งจากท่ีประชุมวามีผูถือหุน ทานใด       

เห็นดวย  ไมเห็นดวย  หรืองดออกเสียง 

(2) วิธีการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะกรณีท่ีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะยกมือลงคะแนนเสียง

ไมเห็นดวยและงดออกเสียงเทาน้ัน  จากน้ันจะนํามาหักออกจากเสียงท้ังหมดท่ีเขารวม

ประชุม  สวนท่ีเหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงท่ีเห็นดวยในวาระน้ันๆ   
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3. มติของท่ีประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

    กรณีปกติ  ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ถามีคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเปนเสียงช้ีขาด 

    กรณีดังตอไปน้ี  ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา  3  ใน  4  ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุน

ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญใหแกบุคคลอ่ืน 

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 

(ค) การทํา  แกไข  หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ี

สําคัญ 

(ง) การมอบหมายใหบุคคลอ่ืนเขาจัดการธุรกิจของบริษัท 

(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอ่ืน  โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 

(ฉ) การแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ 

(ช) การเพ่ิมหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุนกู 

(ซ) การควบหรือเลิกบริษัท 
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แผนท่ีสถานท่ีจัดการประชุมสามัญผูถือหุน  

ณ 247 ถนนรมเกลา  แขวงแสนแสบ  เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 

 

 

Scan QR Code เพ่ือเปดแผนท่ี 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ก. 

(แบบท่ัวไปซ่ึงเปนแบบท่ีงายไมซับซอน) 
 

เขียนท่ี............................................................................... 

                                                                   วันท่ี ............. เดือน .............................. พ.ศ. .................. 

ขาพเจา...............................................................................................................  สัญชาติ.............................. 

อยูบานเลขท่ี..................................................ถนน........................................ตาํบล/แขวง................................................ 

อําเภอ/เขต................................................................. จังหวัด......................................... รหสัไปรษณีย........................... 

 เปนผูถือหุนของ   บริษัท  แคปปทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิรค  จํากัด  (มหาชน)    

โดยถือหุนจํานวนท้ังสิ้นรวม ....................................... หุน และออกเสยีงลงคะแนนไดเทากับ..............................เสียง 

  หุนสามญั......................................หุน และออกเสยีงลงคะแนนไดเทากับ..............................เสียง 

 ขอมอบฉันทะให 

 (1).....................................................................................................................................อายุ...................... ป 

 อยูบานเลขท่ี..................................................ถนน.................................................ตาํบลแขวง........................................ 

อําเภอ/เขต........................................................ จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย.......................  หรือ 

 (2).....................................................................................................................................อายุ...................... ป 

 อยูบานเลขท่ี..................................................ถนน.................................................ตาํบลแขวง........................................ 

อําเภอ/เขต........................................................ จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย.......................  หรือ 

 (3).....................................................................................................................................อายุ...................... ป 

 อยูบานเลขท่ี..................................................ถนน.................................................ตาํบลแขวง........................................ 

อําเภอ/เขต........................................................... จังหวัด................................................... รหัสไปรษณีย.......................   

 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา      

ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564  ในวันศุกรท่ี 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ เลขท่ี 247         

ถนนรมเกลา  แขวงแสนแสบ  เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย หรือจะ

พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย    

 กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมน้ัน  ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 
 

  ลงช่ือ…………………...........................................………..………………………………ผูมอบฉันทะ 

                (………………………………………………………………………….……………..) 
 

 

  ลงช่ือ…………………...........................................………..………………………..…ผูรับมอบฉันทะ 

                (………………………………………………………………………….……………..) 
 

 

  ลงช่ือ…………………...........................................………..………………………..…ผูรับมอบฉันทะ 

                (………………………………………………………………………….……………..) 
 

 

  ลงช่ือ…………………...........................................………..………………………..…ผูรับมอบฉันทะ 

                (………………………………………………………………………….……………..) 
 

หมายเหตุ ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถ 

             แบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
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 หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข.   

(แบบท่ีกําหนดรายการตางๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว) 

 

เขียนท่ี............................................................................... 

                                                                   วันท่ี ............. เดือน .............................. พ.ศ. .................. 
 (1)  ขาพเจา.................................................................................................  สญัชาติ..................................... 

อยูบานเลขท่ี..................................................ถนน.................................................ตาํบล/แขวง........................................ 

อําเภอ/เขต............................................................ จังหวัด............................................ รหสัไปรษณยี............................. 

 (2)  เปนผูถือหุนของ  บริษัท  แคปปทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิรค  จํากัด  (มหาชน) 

โดยถือหุนจํานวนท้ังสิ้นรวม ................................... หุน และออกเสยีงลงคะแนนไดเทากับ.........................เสยีง 

  หุนสามญั..................................หุน และออกเสยีงลงคะแนนไดเทากับ.........................เสยีง 

 (3)  ขอมอบฉันทะให 

  1. ช่ือ...................................................................................................................... อายุ ....................................ป 

อยูบานเลขท่ี.............................................................ถนน..............................................ตําบลแขวง................................. 

อําเภอ/เขต.............................................................. จังหวัด......................................... รหสัไปรษณีย....................  หรือ 

  2. ช่ือ...................................................................................................................... อายุ ....................................ป 

อยูบานเลขท่ี.............................................................ถนน..............................................ตําบลแขวง................................. 

อําเภอ/เขต.............................................................. จังหวัด......................................... รหสัไปรษณีย....................  หรือ 

  3. ช่ือ...................................................................................................................... อายุ ....................................ป 

อยูบานเลขท่ี.............................................................ถนน..............................................ตําบลแขวง................................. 

อําเภอ/เขต.............................................................. จังหวัด......................................... รหสัไปรษณีย....................  หรือ 

  4. ดร.วิศิษฐ  องคพิพัฒนกุล  (กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ) อายุ 57 ป สัญชาติไทย เลขท่ี 

1011 อาคารศุภาลัย แกรนด ทาวเวอร ช้ัน 17 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  

หรือ 

  5. นายยรรยง  วัฒนวงศพิทักษ  (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) อายุ 55 ป สัญชาติไทย เลขท่ี 1011 

อาคารศุภาลัย แกรนด ทาวเวอร ช้ัน 17 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทร ีเขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120   หรือ 

  6. นายจักรธาร   โยธานันท   (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) อายุ 51 ป สัญชาติไทย เลขท่ี 1011 

อาคารศุภาลัย แกรนด ทาวเวอร ช้ัน 17 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทร ีเขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 หรือ  

 

 

   

 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา      

ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564  ในวันศุกรท่ี 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ เลขท่ี 247         

ถนนรมเกลา  แขวงแสนแสบ  เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย หรือจะ

พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย    
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 (4)  ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งน้ี ดังน้ี 

 

วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563   

เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2563 

  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

     เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 

 

วาระท่ี  2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจําป 2563 

  เน่ืองจากวาระน้ีเปนวาระแจงเพ่ือทราบ จึงไมมีการออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี  3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจําป 2563 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

        เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 
 

วาระท่ี  4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและงดจายเงินปนผล 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

        เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 

 

วาระท่ี  5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ 

  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

 การแตงตั้งกรรมการท้ังชุด 

        เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 

 การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

1.  ผศ.ดร.สุลัษมณ     ภัทรธรรมมาศ 

        เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 

 2.  นายมณฑล    เชตุวัลลภกุล 

        เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 
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วาระท่ี  6 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2564 

  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

        เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 

 

วาระท่ี  7 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี ประจําป 2564 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

        เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 

 

วาระท่ี  8    พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแกไขหนังสอืบริคณหสนธิ ขอ 4.  

  ของบริษัทเพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

        เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 

 

วาระท่ี  9    พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท และแกไขหนังสอืบริคณหสนธิ ขอ 4.  

  ของบริษัทเพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนทะเบียน    

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

        เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 

 

วาระท่ี  10  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการเพ่ิมทุนแบบ มอบอํานาจท่ัวไป 

(General Mandate) 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

        เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 

 

วาระท่ี  11  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท 

(“ใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 5” หรือ “CEN-W5”) ใหแกผูถือหุนสามัญเดิมของบริษัท      

ตามสัดสวนการถือหุน 

  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

        เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 

 

 

 

58



วาระท่ี  12 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถาม)ี 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

        เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 

 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ี        

ใหถือวาการลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

 

 (6)  ในกรณีท่ีขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไม      

ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีท่ีมี

การแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาได

ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 

 กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีท่ีผูรับมอบฉันทะไมออกเสยีงตามท่ีขาพเจา

ระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 

 

ลงช่ือ                                                                                             ผูมอบฉันทะ 

                        (                                                                                      ) 

 

 

ลงช่ือ                                           ผูรับมอบฉันทะ ลงช่ือ                                           ผูรับมอบฉันทะ 

   (                                                               )   (                                                                  ) 

 

 

ลงช่ือ                                           ผูรับมอบฉันทะ ลงช่ือ                                           ผูรับมอบฉันทะ 

   (                                                               )      (           ดร.วิศษิฐ  องคพิพัฒนกุล                     ) 

 

 

ลงช่ือ                                           ผูรับมอบฉันทะ ลงช่ือ                                           ผูรับมอบฉันทะ 

   (        นายยรรยง  วัฒนวงศพิทักษ                      )      (         นายจักรธาร  โยธานันท                    ) 
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หมายเหตุ 

1. ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน  ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการท้ังชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะตองพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุ

เพ่ิมเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  ตามแนบ 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ ข. 

 

 การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) 

ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564  ในวันศุกรท่ี 30 เมษายน 2564  เวลา 14.00 น. ณ เลขท่ี 247       

ถนนรมเกลา  แขวงแสนแสบ  เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย 
    

วาระท่ี  .................................  เรือ่ง  ....................................................................................... 

       (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

       (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

         เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 

วาระท่ี  .................................  เรือ่ง  ....................................................................................... 

       (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

       (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

         เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 

วาระท่ี  .................................  เรือ่ง  ....................................................................................... 

       (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

       (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

         เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 

วาระท่ี  .................................  เรือ่ง  ....................................................................................... 

       (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

       (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

         เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 

วาระท่ี  .................................  เรือ่ง  ....................................................................................... 

       (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

       (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

         เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 

วาระท่ี  .................................  เรือ่ง  เลือกตั้งกรรมการ (ตอ) 

 ช่ือกรรมการ...................................................................................................................... 

         เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 

 ช่ือกรรมการ...................................................................................................................... 

         เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ค.   

(แบบท่ีใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังให 

คัสโตเดียน (Custodian)  ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) 

 

 

เขียนท่ี............................................................................... 

                                                                   วันท่ี ............. เดือน .............................. พ.ศ. .................. 
 (1)  ขาพเจา.................................................................................................  สญัชาติ..................................... 

อยูบานเลขท่ี..................................................ถนน.................................................ตาํบล/แขวง........................................ 

อําเภอ/เขต............................................................ จังหวัด............................................ รหสัไปรษณยี............................. 

ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian)  ใหกับ ..................................................................... 

ซึ่งเปนผูถือหุนของ            บริษัท  แคปปทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิรค  จํากัด  (มหาชน) 

โดยถือหุนจํานวนท้ังสิ้นรวม ................................... หุน และออกเสยีงลงคะแนนไดเทากับ.........................เสยีง 

  หุนสามญั..................................หุน และออกเสยีงลงคะแนนไดเทากับ.........................เสยีง 

 (2)  ขอมอบฉันทะให 

  1. ช่ือ...................................................................................................................... อายุ ....................................ป 

อยูบานเลขท่ี.............................................................ถนน..............................................ตําบลแขวง................................. 

อําเภอ/เขต.............................................................. จังหวัด......................................... รหสัไปรษณีย....................  หรือ 

  2. ช่ือ...................................................................................................................... อายุ ....................................ป 

อยูบานเลขท่ี.............................................................ถนน..............................................ตําบลแขวง................................. 

อําเภอ/เขต.............................................................. จังหวัด......................................... รหสัไปรษณีย....................  หรือ 

  3. ช่ือ...................................................................................................................... อายุ ....................................ป 

อยูบานเลขท่ี.............................................................ถนน..............................................ตําบลแขวง................................. 

อําเภอ/เขต.............................................................. จังหวัด......................................... รหสัไปรษณีย....................  หรือ 

  4. ดร.วิศิษฐ  องคพิพัฒนกุล  (กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ) อายุ 57 ป สัญชาติไทย เลขท่ี 

1011 อาคารศุภาลัย แกรนด ทาวเวอร ช้ัน 17 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  

หรือ 

  5. นายยรรยง  วัฒนวงศพิทักษ  (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) อายุ 55 ป สัญชาติไทย เลขท่ี 1011 

อาคารศุภาลัย แกรนด ทาวเวอร ช้ัน 17 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทร ีเขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120   หรือ 

  6. นายจักรธาร   โยธานันท   (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) อายุ 51 ป สัญชาติไทย เลขท่ี 1011 

อาคารศุภาลัย แกรนด ทาวเวอร ช้ัน 17 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทร ีเขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 หรือ    

 

 

 
 

 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา      

ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564  ในวันศุกรท่ี 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ เลขท่ี 247 ถนนรม

เกลา  แขวงแสนแสบ  เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย หรือจะพึง

เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย    
 

อากรแสตมป 

20 บาท 
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   (3)  ขาพเจาขอมอบฉันทะ ใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งน้ี ดังน้ี 

            มอบฉันทะตามจํานวนหุนท้ังหมดท่ีถือและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนได 

   มอบฉันทะเพียงบางสวนคือ 

  หุนสามัญ..................... หุน และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนได...................เสียง 

      รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ังหมด ....................................................................เสียง 
 

 (4)  ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งน้ี ดังน้ี 
 

วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563   

เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2563 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

     เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 
 

วาระท่ี  2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจําป 2563 

  เน่ืองจากวาระน้ีเปนวาระแจงเพ่ือทราบ จึงไมมีการออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท่ี  3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจําป 2563  สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

        เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 
 

วาระท่ี  4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและงดจายเงินปนผล 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

        เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 
 

วาระท่ี  5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ 

  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

 การแตงตั้งกรรมการท้ังชุด 

        เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 

 การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

1.  ผศ.ดร.สุลักษมณ   ภัทรธรรมมาศ 

        เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 

 2.  นายมณฑล     เชตุวัลลภกุล 

        เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 

 

 

 

 

63



 

วาระท่ี  6 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2564 

  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

        เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 
 

วาระท่ี  7 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี ประจําป 2564 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

        เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 
 

วาระท่ี  8    พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแกไขหนังสอืบริคณหสนธิ ขอ 4.  

  ของบริษัทเพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

        เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 

 

วาระท่ี  9    พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท และแกไขหนังสอืบริคณหสนธิ ขอ 4.  

  ของบริษัทเพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนทะเบียน    

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

        เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 

 

วาระท่ี  10  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการเพ่ิมทุนแบบ มอบอํานาจท่ัวไป 

(General Mandate) 

  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

        เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 

 

วาระท่ี  11  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท 

(“ใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 5” หรือ “CEN-W5”) ใหแกผูถือหุนสามัญเดิมของบริษัท      

ตามสัดสวนการถือหุน 

  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

        เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 
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วาระท่ี  12 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถาม)ี 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

        เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 
 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ีใหถือวา

การลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตองและไมถือเปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน 

 

 (6)  ในกรณีท่ีขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไม      

ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีท่ีมี

การแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาได

ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีท่ีผูรับมอบฉันทะไมออกเสยีงตามท่ีขาพเจา

ระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

  

ลงช่ือ                                                                                             ผูมอบฉันทะ 

                        (                                                                                      ) 

 

 

ลงช่ือ                                           ผูรับมอบฉันทะ ลงช่ือ                                           ผูรับมอบฉันทะ 

   (                                                               )   (                                                                  ) 

 

 

ลงช่ือ                                           ผูรับมอบฉันทะ ลงช่ือ                                           ผูรับมอบฉันทะ 

   (                                                               )      (           ดร.วิศษิฐ  องคพิพัฒนกุล                     ) 

 

 

ลงช่ือ                                           ผูรับมอบฉันทะ ลงช่ือ                                           ผูรับมอบฉันทะ 

   (        นายยรรยง  วัฒนวงศพิทักษ                      )      (         นายจักรธาร  โยธานันท                    ) 
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หมายเหตุ 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  น้ีใชเฉพาะกรณีท่ีผูถือหุนปรากฎช่ือในทะเบียนเปนผูลงทุนในตางประเทศและ

แตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian)  ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทาน้ัน 

2. หลักฐานท่ีตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 

(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian)  เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือ

มอบฉันทะแทน 

(2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน 

(Custodian) 

3. ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียง  

ลงคะแนน  ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการท้ังชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะตองพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุ

เพ่ิมเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  ตามแนบ 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ ค. 
 

 การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) 

ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564  ในวันศุกรท่ี 30 เมษายน 2564  เวลา 14.00 น. ณ เลขท่ี 247        

ถนนรมเกลา  แขวงแสนแสบ  เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย 
 

วาระท่ี  .................................  เรือ่ง  ....................................................................................... 

       (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

       (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

         เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 

วาระท่ี  .................................  เรือ่ง  ....................................................................................... 

       (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

       (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

         เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 

วาระท่ี  .................................  เรือ่ง  ....................................................................................... 

       (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

       (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

         เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 

วาระท่ี  .................................  เรือ่ง  ....................................................................................... 

       (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

       (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

         เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 

วาระท่ี  .................................  เรือ่ง  ....................................................................................... 

       (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

       (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

         เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 

วาระท่ี  .................................  เรือ่ง  เลือกตั้งกรรมการ (ตอ) 

 ช่ือกรรมการ...................................................................................................................... 

         เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 

 ช่ือกรรมการ...................................................................................................................... 

         เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 

 ช่ือกรรมการ...................................................................................................................... 

         เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 
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แบบฟอรมขอรับรายงานประจําปแบบรูปเลม 

 

 

เรียน  ทานผูถือหุน 

 

 บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) ขอเรียนใหทานทราบวา ในกรณีท่ีผูถือหุนมี       

ความประสงคท่ีจะขอรับรายงานประจําป 2563  ของบริษัทท่ีเปนแบบรูปเลม  ขอใหทานผูถือหุนกรุณาแจงความ

จํานงโดยกรอกขอมูลตามแบบฟอรมดานลาง และ สง e-mail  มาท่ี dolnapa@cenplc.com  เพ่ือบริษัทจะไดจัดสง

รายงานประจําป 2563 มายังทานตอไป 

 

 

ช่ือ – นามสกุล ผูถือหุน (ตัวบรรจง) 

 

 

ท่ีอยู 

 

 

 

 

 

ช่ือผูท่ีสามารถติดตอไดสะดวก 

 

 

โทรศัพท 

 

 

โทรสาร 

 

 

E-mail address 

 

 

 

 

สิ่งท่ีสงมาดวย ลําดับท่ี 14 
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