
วันที่  21 มีนาคม 2561 
 

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจ าปี 2561 
บริษัท  แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค  จ ากัด  (มหาชน) 

 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี  2561 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย  1.    ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560  เม่ือวันที่ 27 เมษายน 2560 

2. รายงานประจ าปี 2560  ในรูปแบบ CD-ROM  ซ่ึงประกอบด้วย รายงานประจ าปีของ 
คณะกรรมการบริษัท   งบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบ
ก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

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

ลงทะเบียน  และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 
8. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญถือหุ้น 
9. หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ก.  (แบบทั่วไปซ่ึงเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)   
10. หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข.  (แบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน

ตายตัว)    
11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปีแบบรูปเล่ม 

 

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญ    
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561  ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00  นาฬิกา  ณ  ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 33  
อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์  เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3  แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  
เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ  ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปน้ี 
 

วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560   
เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2560 

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560  ได้จัดขึ้นเม่ือวันที่ 27 
เมษายน 2560 โดยได้จัดท ารายงานการประชุมและจัดส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ภายใน 14  วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ
บริษัท www.cenplc.com แล้ว 
  
 
 

http://www.cenplc.com/


ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 
2560 เม่ือวันที่ 27 เมษายน 2560  ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่าง
ถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว โดยบริษัทได้เผยแพร่
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ในเว็บไซต์ของบริษัทอีกครั้งหน่ึงแล้วพร้อมกับ
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับน้ี และเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
โดยมีรายละเอียดตามส าเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1  

 

วาระท่ี  2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2560 

(การลงมติ : ไม่ต้องลงคะแนนเสียง เน่ืองจากเป็นวาระรับทราบ) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  บริษัทได้สรุปรายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการด าเนินงาน
ของบริษัท ในรอบปี 2560  ซ่ึงปรากฏในรายงานประจ าปี 2560  ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรเสนอรายงานของคณะกรรมการบริษัทและผล
การด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2560  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ 

 

วาระท่ี  3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจ าปี 2560 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด ซ่ึงก าหนดให้
บริษัทต้องจัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของ
บริษัทที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ    
งบการเงินประจ าปี 2560  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนาม
รับรองจากผู้สอบบัญชีของส านักงาน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส  จ ากัด และ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  ซ่ึงแสดงฐานะทางการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษัท ในปี 2560  ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระส าคัญได้ ดังน้ี 
 

(หน่วย : ล้านบาท) 
รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

สินทรัพย์รวม 6,052.97 1,785.48 

หน้ีสินรวม 2,136.78 25.75 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,916.19 1,759.73 
รายได้จากการขายและการให้บริการ 2,492.72 - 

รวมรายได้ 2,550.55 163.72 

รวมค่าใช้จ่าย 2,899.23 130.70 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (310.48) 6.92 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) (0.2102) 0.0093 

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจ าปี 2560  ซ่ึงได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น
พร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งน้ี ตามสิ่งที่มาด้วยล าดับที่ 2 



วาระท่ี  4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและงดจ่ายเงินปันผล 

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
ก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี หรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจ าเป็น  
อ่ืนใด และการจ่ายเงินปันผลน้ันไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ 
หรือเว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการลงทุนในโครงการอ่ืน   
 

ทั้งน้ี ในปี 2560 งบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี  บริษัทมีผลการด าเนินงานก าไรสุทธิเป็น
จ านวนเงิน 6.92 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทต้องส ารองเงินสดเป็นเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนเพิ่ม
ในโครงการต่างๆ  ดังน้ัน คณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนองดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการ
ด าเนินงาน ประจ าปี 2560  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 

และตามมาตรา 116  แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท 
ข้อ 47 ก าหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ารอง ไม่น้อยกว่า   
ร้อยละ 5  ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองน้ี  
จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  ของทุนจดทะเบียน  ดังน้ัน  เห็นควรจัดสรรทุนส ารองตาม
กฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี เป็นจ านวนเงิน 345,913 บาท  
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ    
งดจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2560  ส าหรับผลการด าเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 
31 ธันวาคม 2560  และเห็นควรจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวนเงิน 345,913 บาท    
 

วาระท่ี  5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ  

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดและข้อบังคับของบริษัท  ข้อ 
18  สรุปใจความส าคัญว่า ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง  ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง
จ านวน 1 ใน 3  ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง 3 ส่วน ไม่ได้  ก็ให้ออกโดยจ านวน  ใกล้
ที่สุดกับ 1 ใน 3  กรรมการที่ออกตามวาระน้ันอาจถูกเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้  ในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ า ปี 2561  มีกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ  จ านวน 3  
ท่าน ดังน้ี 

  1. นายมณฑล  เชตุวัลลภกุล   กรรมการบริษัท 
  2. ผศ.ดร. สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ 
  3. นายชาตรี  ศรีอุทารวงค์ กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
เลือกตั้งกรรมการซ่ึงพ้นจากต าแหน่งตามตามวาระทั้ง 3 ท่าน  ให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
อีกวาระหน่ึง  ซ่ึงกระบวนการคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการ
สรรหา เน่ืองจากปัจจุบันบริษัทยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการ  แต่ใน
กระบวนการคัดเลือกดังกล่าว  คณะกรรมการบริษัทซ่ึงไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ        



ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยดูถึง
ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ  ประสบการณ์  ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ  มีภาวะผู้น า 
วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานใน
ฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะแนวนโยบายแก่บริษัท รวมทั้ง
เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เก่ียวข้อง และข้อบังคับของบริษัท  รวมถึงผลการ
ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ทั้งน้ี ข้อมูลของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งกลับ
เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง  ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 
 

ในการน้ี ผศ.ดร. สุลักษมณ์  ภัทรธรรมมาศ และ นายชาตรี ศรีอุทารวงค์ กรรมการอิสระรายเดิม 
และได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกหน่ึงวาระน้ัน คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง และมีคุณสมบัติที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระตามที่บริษัท
ก าหนดซ่ึงเป็นคุณสมบัติที่เข้มกว่ากรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการตลาดทุน โดย
ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระน้อยกว่า 9 ปี ต่อเน่ืองกัน 
 

อน่ึง ในการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการน้ัน บริษัทมิได้เปิดโอกาสให้       
ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา 

 

วาระท่ี 6  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 สรุปใจความส าคัญว่ากรรมการของ
บริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่  ซ่ึงค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม  
เบี้ยเลี้ยง  โบนัส  ซ่ึงในปี 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
เป็นจ านวนเงิน 3,500,000.-บาท โดยก าหนดจ่ายเป็นรายครั้ง  ส าหรับปี 2560  บริษัทได้จ่าย
ค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 1,177,000.-บาท  ทั้งน้ี บริษัทสรุปจ านวนเงินที่
จ่ายให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจ าปี 2560  ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับ   
ที่ 2  ในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ เรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 

รายละเอียด 
ปี 2561 
(บาท) 

(น าเสนอ) 

ปี 2560  
(บาท) 

ปี 2559  
(บาท) 

วงเงินที่ขออนุมัติ 3,500,000.- 3,500,000.- 3,500,000.- 
จ านวนเงินที่จ่ายจริงเป็น 
ค่าเบี้ยประชุมทั้งหมด 

 1,177,000.- 1,260,000.- 

ผลประโยชน์อ่ืนใด -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 
 

 



ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561  ตามที่ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ  ซ่ึง
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี  2561  เป็น
จ านวนเงิน 3,500,000.-บาท  ซ่ึงเท่าเดิมเม่ือเทียบกับปี 2560  ทั้งน้ีไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือ
สวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท  ซ่ึงก าหนดการจ่ายเป็น
รายครั้ง  โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจาก
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน  และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเห มาะสมของจ านวน
คณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดการดังน้ี  
1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน คือ ค่าเบี้ยประชุม 

(1)  คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 

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

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

(2)  คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 

 เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 25,000.-บาท 

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

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

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

(4)  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 

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

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



(5)  คณะกรรมการสรรหา (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 

 เบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหา ครั้งละ 25,000. -บาท ทั้งน้ีส าหรับประธาน
กรรมการสรรหาที่ได้รับเงินเดือนประจ าของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัท    
ในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 20,000.-บาทแทน 

 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหา ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งน้ีส าหรับกรรมการสรรหา
ท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจ าของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ  
จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน 

(6)  คณะกรรมการบริหาร (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 

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

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

 

2. ค่าตอบแทนอ่ืน หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ 
บริษัทไม่มีนโนบายให้ค่าตอบแทนอ่ืนนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงาน
ซ่ึงได้รับจากบริษัทตามปกติ  ไม่มีการให้หุ้น  หุ้นกู้  หรือหลักทรัพย์อ่ืนใดแก่กรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัท 

 

วาระท่ี  7 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2561 

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  ตามมาตรา 120  แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535  
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของ
บริษัททุกปี  ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้  และข้อบังคับของบริษัท 
ข้อ 43 ก าหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่
ใดๆ ของบริษัท ทั้งน้ี ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2560  คือ 

       1. นายพิสิฐ    ทางธนกุล   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095  
             (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ ปี 2556-2560 เป็นปีที่ 5) และ/หรือ 
       2. นายไพบูล  ตันกูล    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298  
             (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ 
       3. นางสาวสกุณา  แย้มสกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906     
             (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ 
       4. นางสาวนภนุช   อภิชาตเสถียร   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266  
             (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)  

     แห่งส านักงาน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 
 

 



ส าหรับปี 2561  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของส านักงานบัญชีแห่ง
ใหม่ซ่ึงอยู่ในรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ เน่ืองจากผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ให้บริการต่อเน่ืองเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน  
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าเพื่อให้เกิดความเป็นอิสระ จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
ประจ าปี 2561 แห่งส านักงานบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โทมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด  ("Deloitte")  
ดังน้ี 
     1. ดร. สุวัจจชัย  เมฆะอ านวยชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 และ/หรือ 
     2. นายชวาลา   เทียนประเสริฐกิจ   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ 
     3. ดร. เกียรตินิยม  คุณติสุข     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือ  
     4. นายวัลลภ    วิไลวรวิทย์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6797   
ซ่ึงเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระ และ
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยก าหนดค่าตอบแทน  ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด       
ซ่ึงก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี
และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง 
     1. ดร. สุวัจจชัย  เมฆะอ านวยชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 และ/หรือ 
     2. นายชวาลา   เทียนประเสริฐกิจ   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ 
     3. ดร. เกียรตินิยม  คุณติสุข     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือ  
     4. นายวัลลภ    วิไลวรวิทย์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6797   
แห่งส านักงาน บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โทมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 
2561 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561  เป็นจ านวนเงิน 1,800,000.-บาท โดยผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นผู้สอบบัญชีคนใดคนหน่ึงหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   
ในนาม ส านักงาน บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โทมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด เพื่อให้ม่ันใจว่า
กระบวนการจัดท างบการเงินจะสามารถด าเนินการตรวจสอบได้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา  
 

 

 
รายละเอียด 

ค่าสอบบัญชี  
ปี 2561 (บาท) 

(น าเสนอ) 

ค่าสอบบัญชี  
ปี 2560 (บาท) 

 

ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1 240,000.- 400,000.- 
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 2 240,000.- 400,000.- 

ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 3 240,000.- 400,000.- 

ค่าสอบบัญชีประจ าปี 1,080,000.- 1,320,000.- 

รวมท้ังสิ้น 1,800,000.- 2,520,000.- 



ทั้งน้ี ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท/ บริษัท
ย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็น
อิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และนอกจากน้ียังเป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 11 แห่งของบริษัท ซ่ึงมีค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2561 รวม  11 แห่ง 
จ านวน 8,010,000.-บาท  ค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่าน้ัน ไม่มีการ
ให้บริการอ่ืนนอกเหนือจากการสอบบัญชี  และในอนาคตไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการ
อ่ืน อันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จ 
 

อน่ึง ถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นผู้สอบบัญชีและสังกัดส านักงานเดียวกัน
ก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเชื่อม่ันว่าผู้สอบบัญชีจะสามารถจัดท างบ
การเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้ทันตามก าหนดเวลา เน่ืองจากผู้สอบบัญชีจะมีการนัดประชุม
ร่วมกับผู้บริหารเพื่อวางแผนการตรวจสอบอย่างเป็นระบบและก าหนดระยะเวลาในการตรวจสอบ
เป็นการล่วงหน้า 

 

วาระท่ี  8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
  

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่  ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้น
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 
 ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามที่เก่ียวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ถึง
คณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยสามารถส่งค าถามมายังบริษัทได้ดังน้ี 

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

2. ช่องทางที่บริษัทเปิดรับค าถาม :  

 เว็บไซต์ www.cenplc.com  

 E-mail : kenika@cenplc.com  

 ไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งไปยัง นางเกณิกา งามเจริญสถาพร (เลขานุการบริษัท) 
3. ช่วงเวลาการเปิดรับค าถาม :  ภายในวันที่ 23 เมษายน 2561 
4. เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมค าถาม และส่งให้ประธานกรรมการบริหารพิจารณาตามล าดับ 

 

 การตอบค าถามกรณีที่ผู้ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะพิจารณาตอบค าถามที่
ได้รับจากผู้ถือหุ้น โดยตอบในวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 อน่ึง เพื่อความสะดวกหากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบให้บุคคลอ่ืน
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งน้ี โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่
แนบมา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 9 หรือ ล าดับที่ 10  หรือสามารถ Download ได้จาก   www.cenplc.com ซ่ึงมี
ให้เลือก 3  แบบ  ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น
ผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้ง  แบบ ก.  หรือ แบบ ข.  หรือ แบบ ค. แบบหน่ึงแบบใดก็ได้  
ส าหรับผู้ถือหุ้นนอกจากน้ันจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข.  แบบหน่ึงแบบใดเท่าน้ัน 
   

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


 ทั้งน้ี หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ขอได้โปรดแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน    ซ่ึงท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท  
ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5  เพื่อให้จ านวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท   
บริษัทขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันท าการ ก่อนวันประชุม เพื่อ
ความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า 
  

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ  และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ที่น้ี 
 
 

โดยค าสั่งคณะกรรมการ 
 
 

(นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง)  
ประธานกรรมการบริษัท 

 


