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มาตรการจัดการประชุมภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
 

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในประเทศไทย ซึ่งมีจ านวนผู้ติดเช้ือ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดดังกล่าว ในการประชุมผู้ถือ
หุ้น จึงขอถือโอกาสนี้ขอความร่วมมือและซักซ้อมความเข้าใจมายังผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้ 
1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาส
เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จากความแออัดของผู้ถือหุ้นในวันประชุม ซึ่งมิอาจคาดเดาได้และเพื่อ
สุขอนามัยของตัวท่านเอง บริษัทขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้า
ร่วมประชุมด้วยตนเอง (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 9 หรือ ล าดับที่ 10) 
2. ขอแจ้งช่องทางการส่งค าถามล่วงหน้า 

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค าถามเป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า มายังอีเมล 
info@cenplc.com ซึ่งบริษัทจะบันทึกค าถามและค าตอบไว้ในรายงานการประชุม และเผยแพร่รายงานการประชุม
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท 
3. กรณีผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

บริษัทขอให้ท่านผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามแนวทางการด าเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ของบริษัท
อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ดังนี ้

3.1 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะต้องกรอกแบบสอบถามเพื่อคัดกรองโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ก่อน
การเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่านอาจถือเป็น
ความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ตามสิ่งที่ส่งด้วยล าดับท่ี 12) 

3.2 การเข้าอาคารสถานท่ีจัดประชุมจะมีระบบคัดกรอง และเป็นขั้นตอนท่ีใช้เวลาซึ่งอาจจะจะไม่สามารถอ านวย
ความสะดวกเหมือนการจัดประชุมในปีก่อน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุน้ 
ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ที่ไม่ผ่านการคัดกรองเข้าอาคารสถานท่ีจัดประชุม 

3.3 บริษัทของดการจัดบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มใดๆ ในบริเวณงานจัดประชุม โดยจะมีเฉพาะน้ าดื่มบรรจุ
ขวดจัดให้ในห้องประชุมเท่าน้ัน 

3.4 ปีนี้จะมีการด าเนินการประชุมที่กระชับที่สุด และเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่ก าหนดไว้อย่างถูก
กฎหมาย จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น คือ 

(1) การต่อแถวบริเวณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่าง 1 เมตร ซึ่ง
อาจจะท าให้เกิดความไม่สะดวก 

(2) ผู้ที่ผ่านการคัดกรองต้องติดสติ๊กเกอร์และใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม 
(3) ที่ประชุมจะรับเฉพาะค าถามเป็นลายลักษณ์อักษรของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น โดย     

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สามารถส่งค าถามให้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมมายังอีเมล์ 
info@cenplc.com หรือมอบให้เจ้าหน้าที่บริษัทในที่ประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทจะจัดค าตอบ
และเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทก่อนวันประชุมหรือภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม 

(4) หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงไป หรือมีข้อก าหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติม บริษัทจะแจ้งให้
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเกี่ยวกับการจัดประชุมผูถ้ือหุ้น www.cenplc.com หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ 
->การประชุมผู้ถือหุ้น  

mailto:info@cenplc.com
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วันท่ี  31 มีนาคม 2563 
 

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจ าปี 2563 
บริษัท  แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค  จ ากัด  (มหาชน) 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.    ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562  เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2562 

2. รายงานประจ าปี 2562  ในรูปแบบรหัสคิวอาร์  (QR Code)  ซึ่งประกอบด้วย รายงาน
ประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท  งบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบ
ก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

4. นิยาม  “กรรมการอิสระ” 
5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอช่ือให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
7. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะการ

ลงทะเบียน  และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 
8. แผนที่สถานท่ีจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
9. หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ก.  (แบบท่ัวไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)   
10. หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข.  (แบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน

ตายตัว)    
11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปีแบบรูปเล่ม 
12. แบบคัดกรองโรคไวรัสโควิด (COVID-19) 

 

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญ    
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563  ในวันพฤหัสบดีที ่30 เมษายน 2563 เวลา 14.00  นาฬิกา  ณ เลขท่ี 247 ถนนร่มเกล้า แขวง
แสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ  ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของ
คณะกรรมการ ดังต่อไปนี้ 
 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562   
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562  ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 
เมษายน 2562 โดยได้จัดท ารายงานการประชุมและจัดส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ภายใน 14  วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ
บริษัท www.cenplc.com แล้ว 
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 
2562 เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2562  ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่าง
ถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว โดยบริษัทได้เผยแพร่
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ในเว็บไซต์ของบริษัทอีกครั้งหนึ่งแล้วพร้อมกับ
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ และเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
โดยมีรายละเอียดตามส าเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1  

 

วาระที่  2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2562 

(การลงมติ : ไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ
ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2562 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการ
ด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและการ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 รายงานประจ าปี 
หัวข้อ ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 

วาระที่  3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจ าปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด ซึ่งก าหนดให้
บริษัทต้องจัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของ
บริษัทท่ีผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ    
งบการเงินประจ าปี 2562  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนาม
รับรองจากผู้สอบบัญชีของส านักงาน บริษัท ดีลอยท์  ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด           
("Deloitte") และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงิน
และผลการด าเนินงานของบริษัท ในปี 2562  ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
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                        ข้อมูลงบการเงินรวมเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท 
 

(หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ ปี 2562 ปี 2561 
เพ่ิมขึ้น 
(ลดลง) 

ร้อยละ 

สินทรัพย์รวม 4,168.71 5,729.27 (1,560.56) (27.24) 
หนี้สินรวม 2,052.86 2,087.32 (34.46) (1.65) 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,115.85 3,641.95 (1,526.10) (41.90) 
รายได้จากการขายและการให้บริการ 2,074.57 2,718.01 (643.44) (23.67) 
รวมรายได้ 2,107.54 3,268.78 (1,161.24) (35.53) 
รวมค่าใช้จ่าย 3,615.77 3,486.62 129.15 3.70 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (1,538.72) (295.13) (1,243.59) (421.37) 
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของบริษัท (929.80) 63.57 (993.37) (1,562.64) 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นส่วนท่ีเป็นของบริษัท (บาท)  (1.2478) 0.0853 (1.3331) (1,562.84) 

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจ าปี 2562  ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น
พร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ ตามสิ่งที่มาด้วยล าดับที่ 2 
 

วาระที่  4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและงดจ่ายเงินปันผล 

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

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

ทั้งนี้ ในปี 2562 งบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี  บริษัทมีผลการด าเนินงานขาดทุนสุทธิเป็น
จ านวนเงิน 487.71 ล้านบาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนองดจ่ายเงินปันผล ส าหรับ  
ผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2562  ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2562 ถึง วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ
งดจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย 
 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ    
งดจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2562  ส าหรับผลการด าเนินงาน ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2562 ถึง วันท่ี 
31 ธันวาคม 2562  และงดจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย 
 

วาระที่  5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดและข้อบังคับของบริษัท  ข้อ 
18  สรุปใจความส าคัญว่า ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง  ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง
จ านวน 1 ใน 3  ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง 3 ส่วน ไม่ได้  ก็ให้ออกโดยจ านวน  ใกล้
ที่สุดกับ 1 ใน 3  กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้  ในการ
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ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ า ปี 2563  มีกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 4  
คน ดังนี ้

            1.  ดร.วิศิษฐ ์  องค์พิพัฒนกุล กรรมการบริษัท  กรรมการอิสระ 
      และประธานกรรมการตรวจสอบ 
            2.  นายจักรธาร โยธานันท ์ กรรมการบริษัท  กรรมการอิสระ 
      และกรรมการตรวจสอบ 
            3.  นางสาวอุศรา ภัตตาตั้ง  กรรมการบริษัท  
      4.  นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง กรรมการบริษัท  

 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
เลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน  ให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึ่ง  ซึ่งกระบวนการคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการ
สรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการ แต่ใน
กระบวนการคัดเลือกดังกล่าว  คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือ        
ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยดูถึง
ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ  ประสบการณ์  ความเช่ียวชาญหลากหลายวิชาชีพ  มีภาวะผู้น า 
วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานใน
ฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะแนวนโยบายแก่บริษัท รวมทั้ง
เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศท่ีเกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท  รวมถึงผลการ
ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ ข้อมูลของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งกลับ
เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 
 

ในการนี้ ดร.วิศิษฐ์  องค์พิพัฒนกุล และ นายจักรธาร โยธานันท์ กรรมการอิสระรายเดิม และ
ได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกหนึ่งวาระนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่ากรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
อีกทั้งได้น าความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินกิจการของบริษัท โดย ดร.วิศิษฐ์  องค์พิพัฒนกุล ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระน้อยกว่า 9 
ปี ต่อเนื่องกัน ปัจจุบันด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 4 ปี รวมเสนอที่แต่งตั้งครั้งนี้เป็น 7 ปี และ 
นายจักรธาร โยธานันท์  ซึ่งปัจจุบันด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 10 ปี รวมเสนอที่แต่งตั้งครั้งนี้
เป็น 13 ปี 
 

อนึ่ง ในการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการนั้น บริษัทมิได้เปิดโอกาสให้      
ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา 
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วาระที่ 6  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 สรุปใจความส าคัญว่ากรรมการของ
บริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่  ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม  
เบี้ยเลี้ยง  โบนัส  ซึ่งในปี 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
เป็นจ านวนเงิน 3,500,000.-บาท โดยก าหนดจ่ายเป็นรายครั้ง  ส าหรับปี 2562 บริษัทได้จ่าย
ค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 840,000.-บาท  ทั้งนี้ บริษัทสรุปจ านวนเงินที่
จ่ายให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจ าปี 2562  ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับ   
ที่ 2  ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ เรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 

รายละเอียด 
ปี 2563 
(บาท) 

(น าเสนอ) 

ปี 2562  
(บาท) 

ปี 2561  
(บาท) 

วงเงินท่ีขออนุมัติ 2,500,000.- 3,500,000.- 3,500,000.- 

จ านวนเงินท่ีจ่ายจริงเป็น 
ค่าเบี้ยประชุมทั้งหมด 

 840,000.- 1,015,000.- 

ผลประโยชน์อ่ืนใด -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 
 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563  ตามที่ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ  ซึ่ง
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 เป็นจ านวน
เงิน 2,500,000.-บาท  ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562  ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่
กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท  ซึ่งก าหนดการจ่ายเป็นรายครั้ง  โดย
กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกัน  และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจ านวนคณะกรรมการบริษัท 
โดยมีรายละเอียดการดังนี้  
1. ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน คือ ค่าเบี้ยประชุม 

(1)  คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 

 ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท ครั้งละ 25,000.-บาท ทั้งนี้ส าหรับประธาน
กรรมการบริษัทที่ได้รับเงินเดือนประจ าของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัท   
ในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 20,000.-บาทแทน 

 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้ส าหรับกรรมการบริษัท    
ท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจ าของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ     
จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน 
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(2)  คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 

 เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 25,000.-บาท 

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

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

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

(4)  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 

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

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

(5)  คณะกรรมการบริหาร (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 

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

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

 

2. ค่าตอบแทนอ่ืน หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ 
บริษัทไม่มีนโนบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงาน
ซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ  ไม่มีการให้หุ้น  หุ้นกู้  หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่กรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัท 
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วาระที่  7 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2563 

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล   ตามมาตรา 120  แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535  
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี  แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของ
บริษัททุกปี  ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และข้อบังคับของบริษัท 
ข้อ 43 ก าหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่
ใดๆ ของบริษัท ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2562 คือ 
     1. ดร. สุวัจชัย  เมฆะอ านวยชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6638  

                (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท ในป ี2561 จ านวน 1 ปี) และ/หรือ 
  2. นายชวาลา   เทียนประเสริฐกิจ   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4301  

             (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ 
     3. ดร. เกียรตินิยม  คุณติสุข     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4800  

             (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท ในป ี2562 จ านวน 1 ปี) และ/หรือ 
     4. นายวัลลภ    วิไลวรวิทย์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6797 

             (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท)  
แห่งส านักงาน บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด  ("Deloitte") 
 

ส าหรับปี 2563  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของส านักงานบัญชีแห่ง
ใหม่ ซึ่งอยู่ในรายช่ือผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรายใหม่นั้น ได้ค านึงถึง
คุณสมบัติต่าง ๆ อาทิ ความเป็นอิสระ ผลงานที่ผ่านมา ความสามารถในการให้ค าแนะน าและ
ค าปรึกษาที่มีประโยชน์ต่อบริษัทและบริษัทย่อย จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจ าปี 
2563 แห่งส านักงานบริษัท เอส พี ออดิท จ ากัด  ดังนี ้
     1. นางสาวซูซาน  เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4036 และ/หรือ 
     2. นายสุชาติ  พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4475 และ/หรือ 
     3. นางสาวช่ืนตา ชมเมิน  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7570 และ/หรือ 
     4. นางสาววันดี  เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 8210 และ/หรือ 
     5. นายเกียรติศักดิ์ วานชิย์หานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 9922 
ซึ่งเป็นผู้มีความเช่ียวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระมี
มาตรฐานการท างานท่ีดี มีทีมสนับสนุนเพียงพอ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท 
และข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และพิจารณา
เห็นควรอนุมัติค่าตอบแทน ดังนี้ 
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด       
ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี
และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง 
     1. นางสาวซูซาน  เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4036 และ/หรือ 
     2. นายสุชาติ  พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4475 และ/หรือ 
     3. นางสาวช่ืนตา ชมเมิน  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7570 และ/หรือ 
     4. นางสาววันดี  เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 8210 และ/หรือ 
     5. นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 9922 
แห่งส านักงาน บริษัท เอส พี ออดิท จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 และอนุมัติค่าสอบบัญชี
ประจ าปี 2563  เป็นจ านวนเงิน 1,500,000.-บาท โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทและบริษทั
ย่อยจะเป็นผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในนาม ส านักงาน บริษัท เอส พี 
ออดิท จ ากัด เพื่อให้มั่นใจวา่กระบวนการจัดท างบการเงินจะสามารถด าเนินการตรวจสอบได้แล้ว
เสร็จตามก าหนดเวลา  
 

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มคีวามสมัพันธ์หรือสว่นไดเ้สยีกับ บริษัท/บริษัทย่อย/
ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระใน
การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และนอกจากนี้ยังเป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทย่อยทั้ง 11 แห่งของบริษัท ซึ่งมีค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2563 รวม 11 แห่ง จ านวน 
5,460,000.-บาท   
 

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

 

 
 
 

 
รายละเอียด 

จ านวนเงิน (บาท) 
ปี 2563 

(น าเสนอ)  

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ปี 2562  

ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1 250,000.- 290,000.- 
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 2 250,000.- 290,000.- 

ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 3 250,000.- 290,000.- 
ค่าสอบบัญชีประจ าปี 750,000.- 1,150,000.- 

รวมท้ังสิ้น 1,500,000.- 2,020,000.- 
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วาระที่  8           พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท แบบมอบอ านาจทั่วไป  
(General Mandate) 
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล   ตามที่ได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 โดย
บริษัทจะด าเนินการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจ านวน 223,542,577 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
ดังนี ้
(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จ านวน 149,028,385 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนช าระ

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

เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
 

ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทไม่ได้มีการออกและจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนเนื่องจากทางบริษัทยังไม่มีความ
จ าเป็นในการระดมทุนดังกล่าว ดังน้ันจึงขอขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 223,542,577 หุ้น ไปจนถึงการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีครั้งต่อไป 

 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้
ขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) จ านวน 223,542,577 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้ 
(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จ านวน 149,028,385 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนช าระ

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

เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
 

โดยใช้เง่ือนไขต่างๆ ของการจัดสรรรวมถึงการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ 
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอ านาจด าเนินการต่างๆ ในการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเช่นเดียวกับท่ีเคยอนุมัติไว้โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 
2562 

 

วาระที่  9 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
  

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่  ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้น
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ถึง
คณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยสามารถส่งค าถามมายังบริษัทได้ดังนี้ 
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1. ผู้ถือหุ้นส่งค าถามที่ประสงค์จะสอบถาม พร้อมรายละเอียดประกอบ (ถ้ามี) และข้อมูลของผู้ถือหุ้น    
(ช่ือ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail) ที่สามารถติดต่อได้ 

2. ช่องทางที่บริษัทเปิดรับค าถาม :  

 เว็บไซต์ www.cenplc.com  

 E-mail : info@cenplc.com  

 ไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งไปยัง คุณเกณิกา งามเจริญสถาพร (เลขานุการบริษัท) 
3. ช่วงเวลาการรับค าถาม :  ตั้งแต่วันท่ี 10 เมษายน ถึงวันท่ี 27 เมษายน 2563 
4. เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมค าถาม และส่งให้ประธานกรรมการบริหารพิจารณาตามล าดับ 

 

 การตอบค าถามกรณีที่ผู้ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะพิจารณาตอบค าถามที่
ได้รับจากผู้ถือหุ้น โดยตอบในวันท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
 อน่ึง เพื่อความสะดวกหากท่านผู้ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่น
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่
แนบมา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 9 หรือ ล าดับที่ 10  หรือสามารถ Download ได้จาก   www.cenplc.com ซึ่งมี
ให้เลือก 3  แบบ  ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น
ผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้ง  แบบ ก.  หรือ แบบ ข.  หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้  
ส าหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข.  แบบหนึ่งแบบใดเท่าน้ัน 
   

 ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ขอได้โปรดแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท  ดัง
มีรายช่ือและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5  เพื่อให้จ านวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท   
บริษัทขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันท าการ ก่อนวันประชุม เพื่อ
ความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า 
  

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ  และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ท่ีนี้ 
 
 

โดยค าสั่งคณะกรรมการ 
 
 

(นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง)  
ประธานกรรมการบริษัท 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cenplc.com/
http://www.cenplc.com/
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี  2562 
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน) 

 
วันที่ประชุม  : วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562  เปิดประชุมเวลา 14.00 น. 
สถานที่ประชุม  : โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ห้องวิมานทิพย์ ช้ัน 5 เลขท่ี 372 ถนนพระราม 3 

แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม  กรุงเทพมหานคร 
ประธานที่ประชุม   :   นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง   ประธานกรรมการบริษัท 
เลขานุการที่ประชุม : นางเกณิกา  งามเจริญสถาพร  เลขานุการบริษัท 
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม : จ านวนผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 4 เมษายน 2562 (Record Date)  

จ านวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 2,831 ราย รวมจ านวนหุ้นท้ังสิ้น 745,141,929 หุ้น  
วาระที่ 1-2  : จ านวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 51 ราย  

นับรวมจ านวนหุ้นทั้งสิ้น 382,398,860 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.32  
ของหุ้นท้ังหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท 

วาระที่ 3-6  : จ านวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 52 ราย  
นับรวมจ านวนหุ้นทั้งสิ้น 382,398,960 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.32  
ของหุ้นท้ังหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท 

วาระที่ 7-11  : จ านวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 53 ราย  
นับรวมจ านวนหุ้นทั้งสิ้น 384,793,360 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.64  
ของหุ้นท้ังหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท 

_____________________________________________________________________________________
ก่อนเร่ิมการประชุม 
 นางเกณิกา  งามเจริญสถาพร  เลขานุการบริษัทและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายก ากับดูแลกิจการและนักลงทุน
สัมพันธ์  ท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการประชุมครั้งนี้  ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ า 2562 ของบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน) และได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่ามผีู้ถือหุ้น
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทั้งสิ้น 22 ราย  นับจ านวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 164,064,050 หุ้น  และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือ
หุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 28  ราย นับจ านวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 212,234,810 หุ้น  ดังนั้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 50 ราย นับจ านวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 376,298,860 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ50.50 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท  ครบเป็นองค์ประชุม  ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 35รวมทั้งแนะน าคณะกรรมการ
บริษัท  ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายจากส านักงานกฎหมายบรรจง แอนด์ วิทยา จ ากัด ที่เข้า
ร่วมประชุม  ดังนี ้
 

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้ 
1.  นายวุฒิชัย     ลีนะบรรจง  ประธานกรรมการบริษัท  ประธานกรรมการบริหาร 
         และรักษาการประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
2.  ผศ. ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ  รองประธานกรรมการบริษัท คนท่ี 1  
      และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
3.  นายธีรชัย     ลีนะบรรจง  รองประธานกรรมการบริษัท คนท่ี 2 
         และกรรมการบริหาร 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ล าดับที่ 1 
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4.  ดร.วิศิษฐ ์    องค์พิพัฒนกุล  กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
         และประธานกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 

5.  นายจักรธาร   โยธานันท ์   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
          และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
6.  นายชาตรี    ศรีอุทารวงค ์  กรรมการอิสระ  และและกรรมการบริหารความเสี่ยง 
7.  นายมณฑล    เชตุวัลลภกุล  กรรมการ และกรรมการบริหาร 
8.  นางสาวอุศรา   ภัตตาตั้ง   กรรมการ กรรมการบริหาร 
         และผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
9.  นางสาวลภัสรินทร ์  ไกรวงษ์วณิชรุ่ง  กรรมการ กรรมการบริหาร 
         และผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการลงทุน 
 

รายชื่อกรรมการทีไ่ม่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้ 
1. นายยรรยง    วัฒนวงศ์พิทักษ์  กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ   

กรรมการบริหารความเสีย่ง 
         และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

      ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากติดภารกิจจ าเป็น 
 

รายชื่อผู้บริหารเข้าร่วมประชุมทุกท่าน มีดังนี้ 
1.  นายคมวุฒ ิ  พรนราดล  ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
2.  นายมงคลศร  พงษ์ล าเจียกงาม  ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบญัชีและการเงิน 
3.  นางเกณิกา  งามเจรญิสถาพร  ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายก ากับดูแลและนักลงทุนสัมพันธ ์
 

ผู้สอบบัญชขีองบริษัท 
1.  ดร. สุวัจชัย    เมฆะอ านวยชัย     บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด   
2.  นางสาวกมลทิพย์   รัตนนันทวาท ี  บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด 
 

ที่ปรึกษากฎหมายเพ่ือท าหน้าท่ีดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมคร้ังนี้ 
นายณัฐวัฒน ์  ทุมาวงศ์   จากบริษัทส านักงานกฎหมายบรรจง แอนด์ วิทยา จ ากัด 
 

ดังนั้น สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คิดเป็น 90.00% ของกรรมการทั้งหมด  
 

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าที่ประธานท่ีประชุม กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2562 พร้อมกับกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม โดยก่อนเริ่มการประชุม ได้มอบหมายให้ นางเกณิกา  
งามเจริญสถาพร เลขานุการบริษัท ผู้ด าเนินการประชุมเป็นผู้ช้ีแจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนสรุปได้ ดังนี้  
 

ผู้ด าเนินการประชุม ได้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้ทราบถึงทุนของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้ 

 ทุนจดทะเบียน จ านวน 1,117,712,067  บาท 

 ทุนช าระแล้ว จ านวน    745,141,929  บาท 
 

 และได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของ  
ผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้ 
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1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบ
ฉันทะได้ 

2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค าถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า 
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งค าถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า 
 

พร้อมกันนี้ไดเ้รียนช้ีแจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับวิธีการออกเสยีงลงคะแนน ดังนี ้
1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น  ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 37.  ให้นับหนึ่งหุ้นเป็น

หนึ่งเสียง 
2. ในการลงมติที่ประชุม ให้กระท าโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  

หรืองดออกเสียง  ในแต่ละวาระ  โดยวิธีการนับคะแนนจะนับเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง     
ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้กรุณากรอกใบ
ลงคะแนนที่ได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมประชุม และยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่จะจัดเก็บ         
ใบลงคะแนน บริษัทจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ดังกล่าวนั้น  หักออกจากจ านวน
เสียงท้ังหมดที่เข้าร่วมประชุม  ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ  
ทั้งนี้ ในกรณีไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุม
เห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์  

3. ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการ  ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ 
4. นอกจากน้ีผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือให้ความเห็นในแต่ละวาระ ให้แจ้งช่ือและนามสกุล 

เพื่อเป็นข้อมูลให้บริษัท และเพื่อมิให้เกิดความสับสนในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ในแต่ละวาระ ขอให้    
ผู้ถือหุ้นสอบถามเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระนั้นๆ 

 

เมื่อผู้ด าเนินการประชุมชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

 วาระที ่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจ าปี 2561 
   เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 

นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง  ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดส่งส าเนารายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มี
การบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง  และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วัน
ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2561 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม โดยบริษัทได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าว
พร้อมหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 ก่อนการประชุมแล้ว  
 นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง  ประธานที่ประชุม  ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ ามีข้อซักถามหรือไม่  เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น    
ท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561     
เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2561 
 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองการประชุมดังกล่าว ด้วยเสียง 
ดังนี ้
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มต ิ
จ านวน 
ราย 

จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาเข้าร่วมประชุม
และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 51 382,398,860 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 0 0.00 

งดออกเสียง 0 0 0.00 
บัตรเสีย 0 0 0.00 
จากจ านวน 382,398,860 เสียงท้ังหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้

 

 วาระที่  2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2561 
 นายวุฒิ ชัย  ลีนะบรรจง  ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า  บริษัทได้สรุปรายงานของ
คณะกรรมการบริษัทและผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561  ซึ่งปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 ตามที่ได้
จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 แล้ว 

ส าหรับด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
ปี 2560 - เดือนกรกฎาคม บริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต 

- เดือนพฤศจิกายน บริษัทจัดท านโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน และ 
จรรยาบรรณทางธุรกิจ เป็นลายลักษณ์อักษร 

ปี 2561 - เดือนพฤศจิกายน บริษัทยื่นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 
  เพื่อขอรับรองจาก CAC 
ปี 2562 - เมื่อวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ บริษัทผ่านการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของ 

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 
 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคัญโดยให้มีการติดตามและทบทวน นโยบายและแนวปฏิบัติในการ
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ันอย่างต่อเนื่อง 
 นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง  ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่าน
ใดซักถาม จึงขอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2561 
 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2561 
 

 วาระที่  3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจ าปี 2561   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นางสาวอุศรา  ภัตตาตั้ง กรรมการบริษัท  
กรรมการบริหาร  และผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงาน 

นางสาวอุศรา ภัตตาตั้ง กรรมการบริษัท  กรรมการบริหาร  และผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน  ได้กล่าว
ต่อที่ประชุมว่า  คณะกรรมการบริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดของงบการเงิน ประจ าปี 2561 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงิน  และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนาม
รับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของส านักงาน บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จ ากัด และได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วลงในรายงานประจ าปี 2561 ซึ่งได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า  
พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 เพื่อพิจารณาแล้วขอสรุปสาระส าคัญ ดังนี้  
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(หน่วย : ล้านบาท) 
 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

ปี  
2561 

ปี  
2560 

เปลี่ยนแปลง 
(%)  

ปี  
2561 

ปี  
2560 

เปลี่ยนแปลง 
(%)  

สินทรัพย์รวม 5,863.74 6,052.98 (3.13) 2,088.73 1,785.48 16.98 
หนี้สินรวม 2,046.99 2,136.79 (4.20) 16.42 25.75 (36.23) 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,816.75 3,916.19 (2.54) 2,072.31 1,759.73 17.76 
รายได้จากการขาย 
และการให้บริการ 

2,718.01 2,492.72 9.04 - - - 

รวมรายได้ 3,268.78 2,581.29 26.63 415.58 163.72 153.84 
รวมค่าใช้จ่าย 3,311.82 2,929.97 13.03 33.56 130.70 (74.32) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับป ี (120.32) (310.48) (61.25) 312.57 6.92 4,416.91 
ก าไร (ขาดทุน)  
เบ็ดเสร็จอื่น-ทางภาษี 

(0.76) 36.85 (102.06) - (0.04) (100.00) 

ก าไร (ขาดทุน)  
เบ็ดเสร็จรวม ส าหรับปี 

(121.08) (273.63) (55.75) 312.57 6.87 4,449.78 

ก าไร (ขาดทุน)  
ส่วนท่ีเป็นของบริษัท 

133.07 (156.66) 184.94 312.57 6.92 4,416.91 

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่
มีอ านาจควบคุม 

(253.39) (153.81) 64.74 - - - 

 

ภาพรวมผลการด าเนินงาน ณ สิ้นปี 2561 สรุปดังนี้  

 สินทรัพย์รวมจ านวน 5,863.74 ล้านบาท ลดลงจาก 189.24 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.13 เมื่อเทียบ
กับปี 2560 ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นจากเงินลงทุนระยะสั้น  งานระว่างท า และเงินฝากธนาคารที่ติด
ภาระค้ าประกัน  บริษัทย่อยมีการลดลงของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสุทธิ รวมถึงบริษัทย่อยมีการด้อยค่า
ของทรัพย์สินถาวร การด้อยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

  หนี้สินรวมจ านวน 2,046.99 ล้านบาท ลดลง 89.80 ล้านบาทหรือลดลงจากปีก่อนร้อยละ 4.20 ส่วนใหญ่
เกิดจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นๆ  เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน แต่ลดลงจาก  
หุ้นกู้  เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการและเงินภาษีเงินได้ค้างจ่าย 

 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท จ านวน 3,816.75 ล้านบาท ลดลง 99.44 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวด
เดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจ านวน 3,916.19 ล้านบาท โดยลดลงเนื่องจากการบันทึกด้อยค่าของสินทรัพย์  

 มีรายได้จากการขายและงานบริการของบริษัทจ านวน  2,718.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 225.30        
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.04 ส่วนใหญ่มาจากบริษัทย่อยที่มีปริมาณการขายลวดเหล็กที่เพิ่มขึ้น, มีการ
ขายกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้น และรายได้จากงานโครงการที่ส่งมอบได้เพิ่มขึ้น 

 ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 3,311.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 381.85 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้ อยละ 13.03   
ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนขายโดยผันแปรไปตามปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น และต้นทุนการผลิต
โครงเหล็ก ซึ่งผันแปรไปตามปริมาณงานโครงการของบริษัท ที่ส่งมอบให้กับลูกค้า 
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 ส าหรับปี 2561 บริษัท มีก าไรสุทธิ 133.07 ล้านบาท ก าไรเพิ่มขึ้น 289.73 ล้านบาท เ มื่อเทียบกับงวด
เดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีผลขาดทุนรวม 156.66 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรที่ยังไม่
เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพิ่มขึ้น  
 

ต่อจากนั้นนายธีรชัย  ลีนะบรรจง  กรรมการ และกรรมการบรหิาร ได้น าเสนอภาพรวมธรุกิจของบริษทัในปี 
2561 และแนวโน้มธุรกิจในปี 2562 

 

นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง  ประธานท่ีประชุม  ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ท้ังนี้มีผู้ถือหุ้นซักถาม
ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
 

นายกิตติพันธ์  ต่ออภิชาตตระกูล : ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
 ได้เรียนถามว่า 

1. งบการเงินเดี่ยว มีก าไรจากเงินลงทุนค่อนข้างมาก ไม่ทราบว่าเป็นก าไรจากหลักทรัพย์ตัวไหน 
2. งบการเงินรวม ส่วนใหญ่จะขาดทุนจากการตั้งการด้อยค่า ขอให้ช่วยอธิบายว่าเกิดขึ้นจากอะไร 

และจะมีแนวทางที่จะแก้ไขอย่างไร 
 

นายธีรชัย  ลีนะบรรจง : กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร 
ได้เรียนช้ีแจงว่า ในเรื่องของการลงทุน แต่ละช่วงเวลาก็มีการลงทุนต่างกัน ทั้งนี้บริษัทได้ค านึงถึง

ค่าตอบแทนของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก การตั้งการด้อยค่าของบริษัทย่อยก็จะมีในส่วนของโรงไฟฟ้า อาจจะมีการตั้งการ  
ด้อยค่าทางบัญชี มีโรงไฟฟ้าบางโรงได้มีการซ่อมบ ารุง เพราะฉะนั้นก็อาจมีการตั้งด้อยค่าบ้างในส่วนของกลุ่มโรงไฟฟ้า 
ส่วนโรงไฟฟ้าอื่นก็มี Performance บ้างเลยไม่ถูกตั้งด้อยค่า ทั้งนี้ต้องรอดู Performance ของเครื่องจักรในช่วง
ระยะเวลาที่เหลือ อย่างไงก็ตาม Core Business ของ CEN ก็คือ CEN เป็น Holding Company ค าจ ากัดความก็คือ
ไปลงทุนในบริษัทย่อย ท่ีนี้ก็จะดูเรื่องผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้กับบริษัท 

 

นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง  ประธานท่ีประชุม  ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่  เมื่อไม่มี  
ผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจ าปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561 
 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน ประจ าปี 2561  
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยเสียงดังนี้ 

 

มต ิ
จ านวน 
ราย 

จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาเข้าร่วมประชุม
และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 52 382,398,960 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0 0.00 
งดออกเสียง 0 0 0.00 

บัตรเสีย 0 0 0.00 
จากจ านวน  382,398,960  เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้
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 วาระที่  4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและงดจ่ายเงินปันผล 
 นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นางสาวอุศรา  ภัตตาตั้ง กรรมการบริษัท  
กรรมการบริหาร  และผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงาน 
 นางสาวอุศรา ภัตตาตั้ง กรรมการบริษัท  กรรมการบริหาร  และผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน แจ้งต่อที่
ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ
หลังหักภาษี หรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจ าเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ หรือเว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการลงทุนในโครงการอื่น 
 ทั้งนี้ ในปี 2561 งบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี  บริษัทมีผลการด าเนินงานก าไรสุทธิเป็นจ านวนเงิน 
312.57 ล้านบาท ซึ่งก าไรสุทธิดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นก าไรจากมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง อีกทั้งบริษัทต้อง
ส ารองเงินสดเป็นเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนเพิ่มในโครงการต่างๆ  ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนองดจ่าย  
เงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2561  ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2561 ถึง วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
 และตามมาตรา 116  แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 
ก าหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  ของก าไรสุทธิประจ าปี 
หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
ดังนั้น  เห็นควรจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี เป็นจ านวนเงิน 15,628,457 
บาท และจัดสรรเงินส่วนท่ีเหลือเข้าเป็นก าไรสะสมของบริษัทต่อไป 

นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง  ประธานท่ีประชุม  ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ท้ังนี้มีผู้ถือหุ้นซักถาม
ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
 

นายอดิศร  วงศ์กาญจนา : ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง   
 ได้เรียนถามว่า  เมื่อไรบริษัทจะมีการจ่ายเงินปันผล  
 

นายธีรชัย  ลีนะบรรจง : กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร 
ได้เรียนช้ีแจงว่า ในกลุ่มบริษัท หลายปีที่ผ่านมา มีการไปลงทุนในบริษัทย่อย อย่างที่เรียนให้ทราบเบื้องต้น 

ทั้งด้านกลุ่มวิศวกรรมและโรงไฟฟ้า CEN เองก็เป็นบริษัท Holding ซึ่งมีการรับรู้รายได้จากบริษัทลูก และเข้าใจผู้ถือ
หุ้นทุกท่านว่าคาดหวังเงินปันผล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทก็อยากหาผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น โดยในปีนี้บริษัท
มุ่งเน้นให้บริษัทลูกสามารถสร้างผลก าไรกลับมาให้ได้  บริษัทจะพัฒนาการลงทุนที่มีอยู่ให้เกิดผลตอบแทนและก าไร   
และกรรมการก็จะพิจารณาเรื่องปันผลเป็นล าดับต่อไป  ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทย่อยจ าเป็นที่ต้องใช้เงินไปลงทุนและ
พัฒนาให้เกิดผลดี กราบเรียนผู้ถือหุ้นยังไงก็จะพิจารณาเรื่องเงินปันผล เพราะผู้ถือหุ้นจะได้รับผลประโยชน์นี้ด้วย 
บริษัทจะพยายามท าตรงนี้ให้ดีที่สุด 

นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง  ประธานท่ีประชุม  ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่  เมื่อไม่มี  
ผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ตั้งแต่
วันท่ี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561 และจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย เป็นจ านวนเงิน 15,628,457 บาท 
 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และจัดสรรทุนส ารองตาม
กฎหมาย เป็นจ านวนเงิน 15,628,457 บาท และจัดสรรเงินส่วนที่เหลือเข้าเป็นก าไรสะสมของบริษัทต่อไป ด้วยเสียง 
ดังนี ้
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มต ิ
จ านวน 
ราย 

จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาเข้าร่วมประชุม
และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 49 380,858,960 99.5973 
ไม่เห็นด้วย 3 1,540,000 0.4027 

งดออกเสียง 0 0 0.0000 
บัตรเสีย 0 0 0.0000 
จากจ านวน  382,398,960  เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้

 

วาระที่  5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
 นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง ประธานท่ีประชุม ได้มอบหมายให้ นางสาวลภัสรินทร์  ไกรวงษ์วณิชรุ่ง  กรรมการ
บริษัทและกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงาน 
 นางสาวลภัสรินทร์  ไกรวงษ์วณิชรุ่ง  กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร  ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 18 สรุปใจความส าคัญว่าในการประชุมสามัญ
ประจ าปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน  1 ใน 3  ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 
ส่วนไม่ได้  ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับ 1 ใน 3  กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่ง  
ใหม่ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 มีกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน  4 คน ดังนี้ 

1.  นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง กรรมการบริษัท 
2.  นายธีรชัย ลีนะบรรจง กรรมการบริษัท 
3.  นายยรรยง วัฒนวงศ์พิทักษ์ กรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ  
4.  รศ. ดร.ภูษิต   เลิศวัฒนารักษ ์ กรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ  

 ทั้งนี้ รศ. ดร.ภูษิต  เลิศวัฒนารักษ์ ซึ่งครบก าหนดออกตามวาระ ได้แจ้งความประสงค์ว่าจะไม่ขอรับการ
เลือกตั้งเป็นบริษัทอีก ในการนี้บริษัทไม่ประสงค์แต่งตั้งกรรมการใหม่ ดังนั้น กรรมการของบริษัทจึงเหลือ 10 คน   

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง
กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 คน  กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  ซึ่งกระบวนการคัดเลือกผู้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรร
หาอย่างเป็นทางการ  แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว  คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอ
ช่ือ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในดา้นต่างๆ ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยดูถึงความเหมาะสมดา้น
คุณวุฒิ  ประสบการณ์  ความเช่ียวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้น า วิสัยทัศน์กว้างไกล  รวมทั้งมีคุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ 
เสนอแนะแนวนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของ
บริษัท  รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา จึงเห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 คน ให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง 

ส าหรับรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การท างาน 
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ล าดับที่ 3 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า  พร้อมหนังสือนัดประชุมสามญั
ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 แล้ว 
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 ในการนี้ นายยรรยง  วัฒนวงศ์พิทักษ์ กรรมการอิสระรายเดิม และได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอีกหนึ่งวาระนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็น
อิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกท้ังได้น าความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะ
อันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการของบริษัท ซึ่งปัจจุบันด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 6 ปี รวมเสนอที่แต่งตั้งครั้งน้ี
เป็น 9 ป ี
 ทั้งนี้ ในการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการนั้น บริษัทมิได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ
รายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา 

อน่ึง  พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 31 ระบุว่า  
“ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท  ไม่ว่าจะท าเพื่อ
ประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น  เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง” 

ดังนั้น ก่อนที่ท่ีประชุมจะลงมติเลือกตั้ง ขอแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า  กรรมการบริษัท 3คน ที่เสนอแต่งตั้งใน
การประชุมครั้งนี้  ไม่มีกรรมการท่านใดที่เป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันกับบริษัท 

ในการนี้ นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานท่ีประชุม ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระในครั้งน้ีด้วย 
ดังนั้น ผศ.ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ รองประธานกรรมการบริษัท จึงท าหน้าที่ประธานที่ประชุม แทนนายวุฒิชัย    
ลีนะบรรจง  
 ผศ.ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ  ประธานท่ีประชุม  ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือ
หุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการทั้ง 3 คน โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคลได้ 
 นางเกณิกา งามเจริญสถาพร ผู้ด าเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ส าหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ 
บริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ   
งดออกเสียง ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม 

 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 
3 คน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยเสียง ดังนี้ 
 

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉนัทะ ทั้งสิ้น 52 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 382,398,960 หุ้น 

 
รายชื่อกรรมการ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จ านวน 
ราย 

คะแนน 
เสียง 

ร้อยละ จ านวน 
ราย 

คะแนน 
เสียง 

ร้อยละ จ านวน 
ราย 

คะแนน 
เสียง 

ร้อยละ คะแนน
เสียง 

ร้อยละ 

1. นายวุฒิชัย 
   ลีนะบรรจง 

43 366,062,450 95.7279 9 16,336,510 4.2721 0 0 0.00 0 0.00 

2. นายธีรชัย 
   ลีนะบรรจง 

44 366,712,450 95.8979 8 15,686,510 4.1021 0 0 0.00 0 0.00 

3. นายยรรยง   
    วัฒนวงศ์พิทักษ์ 

45 366,714,450 95.8984 7 15,684,510 4.1016 0 0 0.00 0 0.00 
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ผศ.ดร.สุลักษมณ์   ภัทรธรรมมาศ   ประธานที่ประชุม  ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท 
ประจ าปี 2562  มีจ านวนท้ังสิ้น 10 คน  มีรายนามดังต่อไปนี้ 

1. นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง 
 2. ผศ.ดร.สลุักษมณ ์  ภัทรธรรมมาศ  
 3. นายธีรชัย   ลีนะบรรจง 

4. ดร.วิศิษฐ ์  องค์พิพัฒนกุล  
 5. นายยรรยง  วัฒนวงศ์พิทักษ์ 
 6. นายจักรธาร  โยธานันท ์ 
 7. นายชาตร ี  ศรีอุทารวงค ์

8. นายมณฑล  เชตุวัลลภกุล 
 9. นางสาวอุศรา  ภัตตาตั้ง 
 10. นางสาวลภสัรินทร ์  ไกรวงษ์วณิชรุ่ง 
 

โดย  ดร.วศิิษฐ์  องค์พิพัฒนกุล   นายยรรยง  วัฒนวงศ์พิทักษ์   และ  นายจักรธาร  โยธานันท์   เป็น
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท  และ นายชาตรี  ศรีอุทารวงค์ เป็นกรรมการอสิระ 
 

วาระที่  6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 
 นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ ดร.วิศิษฐ์  องค์พิพัฒนกุล ประธานกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน  เป็นผู้รายงาน 

ดร.วิศิษฐ์  องค์พิพัฒนกุล  ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบั งคับ
ของบริษัท ข้อ 16 ก าหนดว่า กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่  ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่  
เงินเดือน  เบี้ยประชุม  เบี้ยเลี้ยง  โบนัส  ซึ่งในปี 2561  ค่าตอบแทนของกรรมการซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561  เป็นจ านวนเงิน  3,500,000.-บาท  ส าหรับปี 2561 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ
เป็นจ านวนเงินท้ังสิ้น 1,015,000.-บาท 

ทั้งนี้ บริษัทสรุปจ านวนเงินท่ีจ่ายให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจ าปี 2561 ปรากฏตามสิ่งที่
ส่งมาด้วยล าดับที่ 2  ในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 ส าหรับ ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เสนอ  โดยเห็น
ควรก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงิน 3,500,000.-บาท  ซึ่งเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2561 
ทั้งนี้ไม่รวมถึงคา่ตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบรษิัทได้รบัในฐานะพนักงานหรือลกูจ้างของบริษัท  ซึ่งก าหนดการ
จ่ายเป็นรายครั้ง  โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจาก
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน  และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจ านวนคณะกรรมการบริษัทโดยมี
รายละเอียดการจ่าย ดังน้ี  

1. ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน คือ ค่าเบี้ยประชุม 
(1)  คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 

 ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท ครั้งละ 30,000.-บาท ทั้งนี้ส าหรับประธานกรรมการ
บริษัทที่ได้รับเงินเดือนประจ าของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับ
ค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 20,000.-บาทแทน 
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 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้ส าหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่
ได้รับเงินเดือนประจ าของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ย
ประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน 

(2)  คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 

 ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 25,000.-บาท 

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

 ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 25,000.-บาท  ทั้งนี้ส าหรับ
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนท่ีได้รับเงินเดือนประจ าของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับ
เงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุม ครั้ งละ 20,000.-บาท
แทน 

 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้ส าหรับกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจ าของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือน
บริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน 

(4)  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 

 ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งละ 25,000. -บาท ทั้งนี้ส าหรับ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับเงินเดือนประจ าของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับ
เงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 20,000.-บาท
แทน 

 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งละ 15,000.-บาท ท้ังนี้ส าหรับกรรมการบริษัท
ท่านใดท่ีได้รับเงินเดือนประจ าของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับ
ค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน 

(5)  คณะกรรมการบริหาร (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 

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

 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร ครั้งละ 10,000.-บาท ท้ังนี้ส าหรับกรรมการบริหารท่านใด
ที่ได้รับเงินเดือนประจ าของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไม่ได้รับค่า
เบี้ยประชุม 

 

         2. ค่าตอบแทนอ่ืน หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ 
 บริษัทไม่มีนโนบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงาน ซึ่งได้รับ
จากบริษัทตามปกติ  ไม่มีการให้หุ้น  หุ้นกู้  หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท 

 

ทั้งนี้  ให้มีผลตั้งแต่วันท่ีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นต้นไป จนกว่าจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน 
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 นายวุฒิชัย   ลีนะบรรจง  ประธานที่ประชุม  ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่  เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น
ท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 ตามอัตรา
รายละเอียดข้างต้น 
 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ประจ าปี 2562 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ  ด้วยเสียง ดังนี้ 
 

มต ิ
จ านวน 
ราย 

จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาเข้าร่วมประชุม
และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 52 382,398,960 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 0 0.00 
งดออกเสียง 0 0 0.00 
บัตรเสีย 0 0 0.00 
จากจ านวน  382,398,960  เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้

 

วาระที่  7 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2562 
 นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ ดร.วิศิษฐ์  องค์พิพัฒนกุล ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ เป็นผู้รายงาน 
 ดร.วิศิษฐ์   องค์พิพัฒนกุล  ประธานกรรมการตรวจสอบ  ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 120  แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535  ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนด
จ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี  ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และข้อบังคับของ
บริษัท ข้อ 43 ก าหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท 
นอกจากน้ี ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนได้ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี 
หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าท่ีสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 
รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดส านักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบ
บัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบ
บัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของ
บริษัทประจ าปี 2561 คือ  

1. ดร. สุวัจชัย  เมฆะอ านวยชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6638 และ/หรือ 
2. นายชวาลา   เทียนประเสริฐกิจ   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4301 และ/หรือ 
3. ดร. เกียรตินิยม   คุณติสุข     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4800 และ/หรือ  
4. นายวัลลภ    วิไลวรวิทย์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6797   

 แห่งส านักงานบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด  ("Deloitte") 
 ดังนั้น ส าหรับปี 2562  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีคนเดิม 
คือ  

1. ดร. สุวัจชัย  เมฆะอ านวยชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6638 และ/หรือ 
2. นายชวาลา   เทียนประเสริฐกิจ   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4301 และ/หรือ 
3. ดร. เกียรตินิยม   คุณติสุข     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4800 และ/หรือ  
4. นายวัลลภ    วิไลวรวิทย์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6797   
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 แห่งส านักงาน ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด  ("Deloitte")  เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 
เป็นปีที่ 2 เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการท างานที่ดี มีทีมสนับสนุนเพียงพอ มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ข้อบังคับของบริษัท และข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติ
หน้าท่ีได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงพิจารณาเห็นควรอนุมัติค่าตอบแทน ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งหรือผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตในนาม ส านักงานบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด  เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดท างบ
การเงินจะสามารถด าเนินการตรวจสอบได้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา 

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายช่ือที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท/ บริษัทย่อย/
ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท  และนอกจากนี้ ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง12 แห่งของบริษัท ซึ่งมี
ค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2562 รวม 12 แห่ง จ านวน  8,450,000.-บาท   

อนึ่ง ถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นผู้สอบบัญชีและสังกัดส านักงานเดียวกันก็ตาม 
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเช่ือมั่นว่าผู้สอบบัญชีจะสามารถจัดท างบการเงินของบริษัทและ
บริษัทย่อยได้ทันตามก าหนดเวลา เนื่องจากผู้สอบบัญชีจะมีการนัดประชุมร่วมกับผู้บริหารเพื่อวางแผนการตรวจสอบ
อย่างเป็นระบบและก าหนดระยะเวลาในการตรวจสอบเป็นการล่วงหน้า 

นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง  ประธานท่ีประชุม  ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ท้ังนี้มีผู้ถือหุ้นซักถาม
ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

 

นายณรงค์ชัย  สิมะโรจน์ : ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 
ได้เรียนถามว่า  ที่ผ่านมาบริษัทสามารถลดค่าสอบบัญชีของบริษัทบริษัทในเครือจาก 13 ล้านบาท เหลือ 9 

ล้านบาท แต่ปีนี้เพิ่มเป็น 12% ไม่ทราบว่าพอจะลดลงได้ไหม 
 

ดร.วิศิษฐ์  องค์พิพัฒนกุล  : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
ได้เรียนช้ีแจงว่า ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาค่าสอบบัญชี เนื่องจากมีการเพิ่มเติมของ

มาตรฐานบัญชี ปี 2562 รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเปรียบเทียบกับบริ ษัทที่ตรวจสอบบัญชีใน
มาตรฐานเดียวกัน จึงเห็นสมควรแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีท่านเดิม รวมทั้งได้เปรียบเทียบค่าสอบในกลุ่มมาตรฐานบัญชี
ในกลุ่มเดียวกันจึงเห็นสมควรว่าค่าตรวจสอบบัญชีของปี 2562 จ านวน 2,020,000 บาท มีความสมเหตุผล 

 
รายละเอียด 

จ านวนเงิน (บาท) 
ปี 2562 

(น าเสนอ) 

จ านวนเงิน (บาท) 
ปี 2561 

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

ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 2 290,000.- 240,000.- 
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 3 290,000.- 240,000.- 

ค่าสอบบัญชีประจ าปี  1,150,000.- 1,080,000.- 
รวมท้ังสิ้น 2,020,000.- 1,800,000.- 
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 นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม  ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มี       
ผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562 และก าหนด
จ านวนเงินค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงิน 2,020,000.-บาท 
 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
คือ 

1. ดร. สุวัจชัย  เมฆะอ านวยชัย  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6638 และ/หรือ 
2. นายชวาลา   เทียนประเสริฐกิจ    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4301 และ/หรือ 
3. ดร. เกียรตินิยม   คุณติสุข      ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4800 และ/หรือ  
4. นายวัลลภ    วิไลวรวิทย์    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6797   
แห่งส านักงาน บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562  และ

อนุมัติค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562  เป็นจ านวนเงิน 2,020,000.-บาท ด้วยเสียง ดังนี ้
 

มต ิ
จ านวน 
ราย 

จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาเข้าร่วมประชุม
และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 50 381,233,960 99.0750 
ไม่เห็นด้วย 3 3,559,400 0.9250 
งดออกเสียง 0 0 0.0000 
บัตรเสีย 0 0 0.0000 
จากจ านวน  384,793,360  เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้

 

 วาระที่  8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 
 นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นางสาวลภัสรินทร์   ไกรวงษ์วณิชรุ่ง  กรรมการ
บริษัทและกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงาน 
 นางสาวลภัสรินทร์  ไกรวงษ์วณิชรุ่ง  กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร  ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ท่ีแก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 
ตามรายละเอียด ดังน้ี  
 

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับท่ีเสนอแก้ไข 
ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น 
เป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วัน
สิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท 
 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว      
ให้เรียกว่าประชุมวิสามัญ  คณะกรรมการจะเรียกประชุม
ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะ
เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจ านวนหุ้นได้ไม่
น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด 

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น 
เป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วัน
สิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท 
 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว      
ให้เรียกว่าประชุมวิสามัญ  คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่
จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่ง
มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นที่
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ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับท่ีเสนอแก้ไข 
หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด   
ได้เข้าช่ือกันท าหนังสือโดยระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ใน
การที่ขอให้เรียกประชุมไว้โดยชัดเจน ขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ ในกรณีที่ผู้ถือ
หุ้นร้องขอคณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1  เดือน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 
 
 
 
 

จ าหน่ายได้ทั้ งหมด จะเข้า ช่ือกันท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่
ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ใน
กรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น
ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 
 
 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายใน
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่ง
เข้าช่ือกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จ านวนหุ้น
ตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า
วันนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ใน
กรณีเ ช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นท่ีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมและ
อ านวยความสะดวกตามสมควร 
 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียก
ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จ านวนผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่
ก าหนดไว้ในข้อบังคับข้อที่ 35 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสาม
ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้
มีการประชุมในครั้งน้ันให้แก่บริษัท 

 

 นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม  ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มี       
ผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 
 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท 
ข้อ 33 ตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น ด้วยเสียงดังนี้ 
 

มต ิ
จ านวน 
ราย 

จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาเข้าร่วมประชุม
และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 53 384,793,360 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 0 0.00 
งดออกเสียง 0 0 0.00 

บัตรเสีย 0 0 0.00 
จากจ านวน  384,793,360  เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้
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 วาระที่  9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ  
   ข้อ 4.  ของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 
 นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายมณฑล เชตุวัลลภกุล กรรมการบริษัทและ
กรรมการบริหาร เป็นผู้รายงาน 
 นายมณฑล เชตุวัลลภกุล  กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร  ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก บริษัทมี
ความประสงค์ที่จะอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 1,117,712,067 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียนใหม่จ านวน 745,141,929 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จ าหน่าย จ านวน 372,570,138 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท  ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพื่อส ารองไว้ในการใช้สิทธิของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (CEN-W4)  
ปัจจุบันหมดอายุและครบก าหนดแล้ว และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับ
การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้  
 

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน 745,141,929 บาท (เจ็ดร้อยสี่สิบห้าล้านหนึ่งแสน 
สี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าบาท) 

 แบ่งออกเป็น 745,141,929 หุ้น (เจ็ดร้อยสี่สิบห้าล้านหนึ่งแสน 
สี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าหุ้น) 

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

สี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าหุ้น) 
 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)” 

 

นอกจากนี้ คณะกรรมการใคร่ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอ านาจให้บุคคลที่คณะกรรมการ
บริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจ
แก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค า หรือด าเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 
 นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม  ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มี       
ผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  และแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 4.  ของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 
 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 อนุมัติให้ลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 1,117,712,067 บาท  เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 
745,141,929 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จ าหน่าย จ านวน 372,570,138 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  และ
อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน และการมอบอ านาจ
ตามที่เสนอ ด้วยเสียงดังนี ้
 

มต ิ
จ านวน 
ราย 

จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาเข้าร่วมประชุม
และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 52 382,398,960 99.3777 
ไม่เห็นด้วย 0 0 0.0000 
งดออกเสียง 1 2,394,400 0.6223 
บัตรเสีย 0 0 0.0000 
จากจ านวน  384,793,360  เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้
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วาระที่  10 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป  
   (General Mandate) และแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.  
   ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 
 นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายมณฑล เชตุวัลลภกุล กรรมการบริษัทและ
กรรมการบริหาร เป็นผู้รายงาน 
 นายมณฑล เชตุวัลลภกุล  กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร  ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจาก
ปัจจุบัน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียนให้รองรับ
การเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) โดยบริษัทจดทะเบียนสามารถขอมติจ านวนหุ้นเพิ่มทุนและ
ประเภทการจัดสรรจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าและให้อ านาจคณะกรรมการบริษัทก าหนดวัตถุประสงค์ การออก
และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามความเหมาะสม ซึ่งการเพิ่มทุนดังกล่าวจะเพิ่มความคล่องตัวในการระดมทุน และเป็นการ
บริหารโครงสร้างทุนให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
ตลาด อันเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ ควบคู่การยึดหลักปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นด้วย  
 ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมเงินทุนให้พร้อมส าหรับการขยายธุรกิจ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม จ านวน 745,141,929 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่
จ านวน 968,684,506 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจ านวน 223,542,577 หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
รายละเอียดรายงานการเพิ่มทุน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5  ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการ
ล่วงหน้า  พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 แล้ว และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุน
จดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้ 

 

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน 968,684,506 บาท (เก้าร้อยหกสิบแปดล้านหกแสนแปดหมื่น 
สี่พันห้าร้อยหกบาท) 

 แบ่งออกเป็น 968,684,506 หุ้น (เก้าร้อยหกสิบแปดล้านหกแสนแปดหมื่น 
สี่พันห้าร้อยหกหุ้น) 

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

สี่พันห้าร้อยหกหุ้น) 
 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)” 

 

นอกจากนี้ คณะกรรมการใคร่ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท  
และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ /หรือ 
บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอ านาจพิจารณาก าหนดวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุน รายละเอียด และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งลงนามใน
เอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งด าเนินการต่างๆ อันจ าเป็นและสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
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และพิจารณามอบอ านาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์
สนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค า หรือด าเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไป
ตามค าสั่งของนายทะเบียน   
 นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง ประธานท่ีประชุม  ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ทั้งนี้มีผู้ถือหุ้น
สอบถาม ดังนี ้
 

นายไพกิจ  เกรียงเชี่ยวชาญ  : ผู้รับมอบฉันทะ 
ได้เรียนถามว่า เงินท่ีจะเพิ่มทุน จะไปใช้ในกลุ่มไหน อย่างไร ขอรายละเอียด  

 

นายมณฑล  เชตุวัลลภกุล :  กรรมการและกรรมการบริหาร   
ได้เรียนช้ีแจงว่า ในเรื่องของการเพิ่มทุน เนื่องจากเป็นแบบ General Mandate ลักษณะของ CEN เป็น 

holding อยู่แล้ว จะต้องมีการ support ในบริษัทย่อย ที่จะต้องมีการลงทุนใหม่ ในการที่จะต้องการเงินทุน ถ้าจะมี
การเพิ่มทุนตามกระบวนการและก็มีการปิดสมุด เพราะฉะนั้นจึงขออ านาจ เพราะว่าการออก General Mandate    
จะมี Limited ในการออกก็คือทั้งหมดไม่เกิน 30% แล้วแต่ทุนที่ก าหนดและเรียกช าระแล้ว ดังนั้นจะขอในส่วนนี้      
ในกรณีที่จะต้องใช้เงินเพิ่มทุน ซึ่งในวาระถัดไปจะเป็นเรื่องของการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นส่วนใดเท่าไร 
 นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม  ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี       
ผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบ
อ านาจทั่วไป (General Mandate) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียน 
 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 อนุมัติการเพิ่มทุน
เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 745,141,929 
บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 968,684,506 บาท  โดยการออกหุ้นสามัญจ านวน 223,542,577 หุ้น  มูลค่า     
ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียน และการมอบอ านาจตามที่เสนอทุกประการ ด้วยเสียงดังนี้ 
 

มต ิ
จ านวน 
ราย 

จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาเข้าร่วมประชุม
และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 43 374,086,950 97.2176 

ไม่เห็นด้วย 10 10,706,410 2.7824 
งดออกเสียง 0 0 0.0000 

บัตรเสีย 0 0 0.0000 
จากจ านวน  384,793,360  เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้

 

 วาระที่  11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการเพ่ิมทุน 
   แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
 นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายมณฑล เชตุวัลลภกุล กรรมการบริษัทและ
กรรมการบริหาร เป็นผู้รายงาน 
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 นายมณฑล เชตุวัลลภกุล  กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร  ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้อง
กับการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ในวาระที่ 10 ข้างต้น บริษัทต้องด าเนินการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนใหม่ จ านวน 223,542,577 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ภายใต้เงื่อนไขและสัดส่วนตามที่กฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องก าหนด 
 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จัดสรร หุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 223,542,577 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท         
ตามวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน ดังนี้ 

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จ านวน 149,028,385 หุ้น   (คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนช าระแล้ว ณ วันที่
คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท 

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จ านวน 74,514,192 หุ้น  (คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนช าระแล้ว ณ วันที่
คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 

 

ทั้งนี้ ราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ าตามที่ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ.72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคล
ในวงจ ากัด โดยราคาเสนอขายจะไม่ต่ ากว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นในตลาดหลั กทรัพย์แห่งประเทศไทย
ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันท าการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันท าการติดต่อกัน ก่อนวันก าหนดราคาเสนอขายหุ้น 

นอกจากน้ี คณะกรรมการใคร่ขอเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/
หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคล
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอ านาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในคราวเดียวกัน
หรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายหุ้นให้กลุ่มบุคคลใดก่อนหรือทุกกลุ่มบุคคลร่วมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงให้
มีอ านาจในการก าหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเง่ือนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายก าหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน และให้มีอ านาจลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนการด าเนินการ    อันจ าเป็นและสมควรใดๆ ที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุ นในครั้งนี้ 
รวมถึงการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง ประธานท่ีประชุม  ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ทั้งนี้มีผู้ถือหุ้น
สอบถาม ดังนี ้
 

นายณรงค์ชัย  สิมะโรจน์ : ผู้ถือหุน้มาด้วยตนเอง 
ได้เรียนถามว่า ไม่ทราบว่าในการเพิ่มทุนครั้งน้ีต้องการใช้เงินเร่งด่วนไหม หรือว่าขอไว้ก่อน 

 

นายธีรชัย  ลีนะบรรจง : กรรมการและกรรมการบริหาร   
ได้เรียนช้ีแจงว่า วัตถุประสงค์ของ General Mandate คือขอเผื่อไว้  ยังไม่เร่งด่วนแต่ถ้าในภาวะที่มีโครงการ

ที่มีผลตอบแทนท่ีดีซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าให้ผู้ถือหุ้นในระยะเวลาที่กระชับ บริษัทก็จะใช้ตัว General Mandate เข้าไป
ในคณะกรรมการพิจารณาโครงการ ดูในเรื่องของโครงการที่จะไปลงทุน เพราะหากเป็นโครงการที่ดีและสามารถสร้าง
ผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้น และบริษัทต้องมาเข้าสู่กระบวนการในเรื่องปิดสมุด และจัดประชุมผู้ถือหุ้นใหม่ ก็จะใช้
ระยะเวลาประมาณ 2 เดือนส าหรับกระบวนการนี้ เพราะฉะนั้น เนื่องจาก CEN เป็น Holding จะมีบางครั้ง คนมา
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เสนอโครงการ ถ้าต้องการให้บริษัทมีผลก าไรที่ดี การท า General Mandate ก็เป็นการเปิดไว้ให้บริษัทสามารถท าได้ 
คณะกรรมการก็จะได้พิจารณาและแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่งครับ 
 

นายณรงค์ชัย  สิมะโรจน์ : ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 
ได้เรียนถามเพิ่มเติมว่า ต้อง XR ใหม่ไหมครับ 

 

นายธีรชัย  ลีนะบรรจง : กรรมการและกรรมการบริหาร   
ได้เรียนช้ีแจงเพิ่มเติมว่า ต้อง XR ใหม่ ในวันที่บริษัทจะมีการเพิ่มทุน ถ้าบริษัทไม่ได้ขอ General Mandate 

เพื่อรองรับไว้ ถ้ามีโครงการใหม่ๆ มา ก็จะต้องจัดให้มีกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะมีระยะเวลาที่ค่อนข้างนานกว่า  
 

นายณรงค์ชัย  สิมะโรจน์ : ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 
ได้เรียนถามเพิ่มเติมว่า  หุ้น CEN ราคา 1 บาทนิดๆ ที่ขอไว้ก็ดี แต่พยายามอย่าใช้ดีกว่า เพราะจะท าให้     

ไดรูทหุ้นลงอีก 
 

นายธีรชัย  ลีนะบรรจง : กรรมการและกรรมการบริหาร   
ได้เรียนช้ีแจงเพิ่มเติมว่า เมื่อบริษัทมีกระบวนการลงทุนก็ต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดคิดว่า

เป็นโครงการที่ดีก็น่าจะรักษาผลประโยชน์ ส่วนท่านใดคิดว่าไม่เห็นด้วยอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละท่าน กระบวนการ
พิจารณาก็จะแจ้งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบและจะด าเนินการให้ดีที่สุด 
 

นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง : ประธานกรรมการบริษัท   
ได้เรียนช้ีแจงเพิ่มเติมว่า CEN เป็น Holding ก็ไปลงทุนกับธุรกิจหลากหลายซึ่งปีน้ีจะเห็นว่า UWC หรือ RWI 

ปี 2562 คาดว่าจะดี ถ้าส าเร็จตามแผนก็สะท้อนถึงราคาหุ้นของ CEN ซึ่งจะสามารถตอบโจทย์ให้ทุกคนได้ ขอเรียนว่า 
CEN มี VALUE มาก จะเห็นได้จาก BOOK VALUE ณ วันนี้ธุรกิจของลูกๆ ก็ยังไม่สะท้อนถึงก าไรที่ดี คณะกรรมการ
และผู้บริหารได้วางแผนให้มันจะดีขึ้น ส่วน CEN เป็น Holding ต้องหาธุรกิจที่มีผลตอบแทน การเพิ่มทุนแบบนี้ก็ท า
เผื่อไว้แต่ถ้ามีผลตอบแทนท่ีดี ก็จะใช้อันนี้สร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นได้ ท าให้บริษัท CEN สะท้อนกลับมาดีขึ้น  
 

นายสุขุม  ภิญโญวาณิชย์กุล : ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 
ได้เรียนถามว่า  ตามที่ท่านประธานแจ้งว่า CEN มี Value มาก แต่ท าไม VALUE มากแต่ราคาในตลาดสูง

กว่าเพียง 3-4 สตางค์ ในข้อแรกจะเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นในเวลานี้หรือในอนาคตอันใกล้ ถ้าเสนอขายก็คงจะเหมือนกับ 
CEN-W4 ซึ่งราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด อยากจะทราบว่า 10% ที่จะเสนอขายให้บุคคลจ ากัดไม่ทราบว่าก าหนดยัง 
 

นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง : ประธานกรรมการบริษัท   
ได้เรียนช้ีแจงเพิ่มเติมว่า ยังไม่ได้ก าหนดราคาขาย เพราะอย่างที่เรียนให้ทราบว่า General Mandate       

ขอเผื่อไว้เพื่อการลงทุน แต่บริษัทก็ท าตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกอย่าง ราคาก็ไม่ต่ ากว่า และไม่ได้เสนอ
ขายให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม  ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี       
ผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเพิ่มทุน
แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนข้างมากอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)  จ านวน 223,542,577 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
ตามวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ คือร้อยละ 20 เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัท และร้อยละ 10 เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด และการมอบอ านาจตามที่เสนอทุกประการ ด้วยเสียงดังนี้ 
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มต ิ
จ านวน 
ราย 

จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาเข้าร่วมประชุม
และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 40 364,522,450 94.7320 
ไม่เห็นด้วย 13 20,270,910 5.2680 

งดออกเสียง 0 0 0.00 
บัตรเสีย 0 0 0.00 

จากจ านวน  384,793,360  เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้
 

วาระที่  12 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ 
ประธานที่ประชุม  ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า  ขณะนี้วาระต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อ
พิจารณาหรือไม่  
 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในนามของคณะกรรมการ
บริษัทและผู้บริหารขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านท่ีได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้และขอปิดการประชุม ณ บัดนี้  
 
         เลิกประชุมเวลา 15.50 น. 
 

            -วุฒิชัย  ลีนะบรรจง- 
         (นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง) 
                                                                                                      ประธานท่ีประชุม 
 
                                รับรองว่าถูกต้อง 
 

      -อุศรา   ภัตตาตั้ง-                    -ลภสัรินทร์  ไกรวงษ์วณิชรุง่- 
 (นางสาวอุศรา   ภัตตาตั้ง)           (นางสาวลภัสรินทร์  ไกรวงษ์วณิชรุ่ง) 
              กรรมการ                                กรรมการ 
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ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ  

 

1.   ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 
 

1.1  ดร.วิศิษฐ์  องค์พิพัฒนกุล       

 อาย ุ   :  56  ปี 

 สัญชาติ     :  ไทย 

 ด ารงต าแหน่งในบริษัท :  กรรมการบริษัท   กรรมการอิสระ        
   ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

 คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด  :   
-      ปริญญาเอก บริหารธรุกิจ (DBA) of Asian   Institute of Technology (AIT) 
-      ปริญญาโท บริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยฟลอริด้า  ประเทศสหรฐัอเมริกา 
-      ปริญญาโท  ศลิปศาสตร-์กฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 การอบรมบทบาทหน้าที่เป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :  

- Directors Accreditation  Program  (DAP)  รุ่น 26/2004 

- Directors Certification Program  (DCP) รุ่น 185/2014 

 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งต้ัง : กรรมการบริษัท  ซึ่งไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ สรรหา  
เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการ แต่ในกระบวนการคัดเลือก
ดังกล่าว  คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือ  ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติ ที่
เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ  ประสบการณ์  
ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ  มีภาวะผู้น า วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมี
ทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะ
แนวนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของ
บริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา   

 จ านวนปีที่เคยด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท  :  4  ปี  (ตั้งแต่ ปี 2558) 

 จ านวนปีที่เคยด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ  :  4  ปี  (ตั้งแต่ ปี 2558) 

 วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ    :  3  ปี 

 ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ   :  ด้านการบริหารธุรกิจ ดา้นบัญชีและการเงิน 

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท       :   -ไม่ม-ี 
       (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    :   -ไม่ม-ี 
 
 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ล าดับที่ 3 
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 ประวัติการท างานปัจจุบัน 
 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 
ด ารงต าแหน่งบริษัทจดทะเบียน จ านวน 1 แห่ง  

ปี 2554-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา 
ด ารงต าแหน่งบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน  -ไม่ม-ี 

ด ารงต าแหน่งบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน 2 แห่ง 
ปี 2562-ปัจจุบัน 
 
ปี 2553-ปัจจุบัน 

ประธานกรรมการบริษัท 
กรรรมการอสิระ 
กรรมการบริษัท 
กรรมการผู้จดัการ 

บจก. สตาร์มันนี ่
 
บล. ทรีนีตี้ จ ากดั 

ด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  -ไม่ม-ี 
 

 คุณสมบัติต้องห้าม 

- ไม่มีประวัติการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระท าโดยทุจริต 

- ไม่มีประวัติการท ารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท  บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรือบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง ในรอบปีท่ีผ่านมา 

 การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา 
-      คณะกรรมการบริษัท    5/5 ครั้ง    
-      คณะกรรมการตรวจสอบ            5/5 ครั้ง 
-      คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน          1/1 ครั้ง 
-      สามัญผู้ถือหุ้น    1/1 ครั้ง 

 
 
 
1.2  นายจักรธาร  โยธานันท์   

 อาย ุ   :  49  ปี     

 สัญชาติ     :  ไทย 

 ด ารงต าแหน่งในบริษัท :  กรรมการบริษัท  กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  
                          และ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  

 คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :   

- ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ สาขากฎหมายเศรษฐกิจ  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  

- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 การอบรมบทบาทหน้าที่เป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :  

- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 79/2009 
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 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งต้ัง : กรรมการบริษัท  ซึ่งไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ สรรหา  
เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการ  แต่ในกระบวนการคัดเลือก
ดังกล่าว  คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือ  ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติที่
เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ  ประสบการณ์  
ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ  มีภาวะผู้น า วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมี
ทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะ
แนวนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของ
บริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา   

 จ านวนปีที่เคยด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท  :  11 ปี  (ปี 2551) 

 จ านวนปีที่เคยด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ  :  10  ปี  (ตั้งแต่ ปี 2552) 

 วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ    :  3  ปี 

 ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ   :  ด้านการบริหารธุรกิจ และดา้นกฎหมาย 

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท       :  -ไมม่-ี 
       (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    :   -ไม่ม-ี 

 ประวัติการท างานปัจจุบัน 
 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 
ด ารงต าแหน่งบริษัทจดทะเบียน                -ไม่มี- 
ด ารงต าแหน่งบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน             -ไม่ม-ี 
ด ารงต าแหน่งบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน 1 แห่ง 

ปี 2550-ปัจจุบัน กรรมการผู้จดัการ บจก. ภูผาอินเตอร ์
ด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  -ไม่ม-ี 

 

 คุณสมบัติต้องห้าม 
- ไม่มีประวัติการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระท าโดยทุจริต 

- ไม่มีประวัติการท ารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท  บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรือบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง ในรอบปีท่ีผ่านมา 

 การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา 
-      คณะกรรมการบริษัท    5/5 ครั้ง    
-      คณะกรรมการตรวจสอบ            3/3 ครั้ง 
-      คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน          1/1 ครั้ง 
-      สามัญผู้ถือหุ้น    1/1 ครั้ง 
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1.3  นางสาวอุศรา  ภัตตาต้ัง  
 อาย ุ   :  51  ปี        

 สัญชาติ     :  ไทย 

 ด ารงต าแหน่งในบริษัท :  กรรมการบริษัท   กรรมการบรหิาร   
   และผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

 คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :   
-   ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ (บัญชี-การเงิน)  มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย  

 การอบรมบทบาทหน้าที่เป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :  

- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 111/2014 

 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งต้ัง : กรรมการบริษัท  ซึ่งไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ สรรหา  
เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการ  แต่ในกระบวนการคัดเลือก
ดังกล่าว  คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือ  ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติที่
เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ  ประสบการณ์  
ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ  มีภาวะผู้น า วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมี
ทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะ
แนวนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของ
บริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา   

 จ านวนปีที่เคยด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท  :  5 ปี (ตั้งแต่ ปี 2557) 

 วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ    :  3  ปี  

 ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ   :  ด้านการบริหารธุรกิจ และดา้นบัญช-ีการเงิน 

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท       :   -ไม่ม-ี 
       (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    :   -ไม่ม-ี 

 ประวัติการท างานปัจจุบัน 
 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 
ด ารงต าแหน่งบริษัทจดทะเบียนซ่ึงเป็นบริษัทย่อย จ านวน 1 แห่ง  
ปี 2562-ปัจจุบัน 
ปี 2560-ปัจจุบัน 

กรรมการบริษัท 
กรรมการบริหาร 

บมจ. ระยองไวร์  อินดัสตรสี ์

ด ารงต าแหน่งบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน จ านวน 1 แห่ง 
ปี 2562-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง 

ด ารงต าแหน่งบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน   -ไม่ม-ี 
ด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  -ไม่ม-ี 
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 คุณสมบัติต้องห้าม 

- ไม่มีประวัติการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระท าโดยทุจริต 

- ไม่มีประวัติการท ารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท  บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรือบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง ในรอบปีท่ีผ่านมา 

 การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา 

-      คณะกรรมการบริษัท                      5/5 ครั้ง    
-      คณะกรรมการบริหาร   10/10 ครั้ง 
-      สามัญผู้ถือหุ้น               1/1 ครั้ง 

 
 
1.4  นางสาวลภัสรินทร์   ไกรวงษ์วณิชรุ่ง  

 อาย ุ   :  36  ปี        

 สัญชาติ     :  ไทย 

 ด ารงต าแหน่งในบริษัท :  กรรมการบริษัท   กรรมการบรหิาร   
   และผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาและการลงทุน 

 คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :   
-   ปริญญาโท  คณะบริหารธรุกิจ  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
-   ปริญญาตรี คณะบรหิารธรุกิจ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 การอบรมบทบาทหน้าที่เป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :  

- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 150/2018 

 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งต้ัง : กรรมการบริษัท  ซึ่งไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ สรรหา  
เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการ  แต่ในกระบวนการคัดษ์เลือก
ดังกล่าว  คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือ  ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติที่
เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ  ประสบการณ์  
ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ  มีภาวะผู้น า วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมี
ทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะ
แนวนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของ
บริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา   

 จ านวนปีที่เคยด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท  :  2 ปี (ตั้งแต่ ปี 2561) 

 วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ    :  3  ปี  

 ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ   :  ด้านการบริหารธุรกิจ และดา้นบัญช-ีการเงิน 

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท       :   -ไม่ม-ี 
       (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    :   -ไม่ม-ี 
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 ประวัติการท างานปัจจุบัน 
 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 
ด ารงต าแหน่งบริษัทจดทะเบียนซ่ึงเป็นบริษัทย่อย จ านวน 2 แห่ง  
ปี 2562-ปัจจุบัน 
 

กรรมการบริษัท 
กรรมการบริหาร 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

บมจ. ระยองไวร์  อินดัสตรสี ์

ปี 2562-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. เอื้อวิทยา 
ด ารงต าแหน่งบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน  จ านวน 2 แห่ง 
ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง 
ปี 2561-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. เอ็นเนซอล 
ด ารงต าแหน่งบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน  จ านวน  1  แห่ง 
ปี 2561-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. ลภสัรินทร์ บสิซิเนส แอนด์ ลอว์  
ด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  -ไม่ม-ี 

 

 คุณสมบัติต้องห้าม 

- ไม่มีประวัติการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระท าโดยทุจริต 

- ไม่มีประวัติการท ารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท  บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรือบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง ในรอบปีท่ีผ่านมา 

 การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา 
-      คณะกรรมการบริษัท                      4/5 ครั้ง    
-      คณะกรรมการบริหาร   8/10 ครั้ง 
-      สามัญผู้ถือหุ้น               1/1 ครั้ง 
 

2.  ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 
 

ลักษณะความสัมพันธ ์
 

รายชื่อผู้ได้รับการเสนอซึ่งมี
คุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 
ดร.วิศิษฐ์ 

องค์พิพัฒนกุล 
นายจักรธาร 
โยธานันท ์

การถือหุ้น 
         -  จ านวนหุ้น 
         -  สัดส่วนของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด 

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

เป็นญาตสินิทกับผู้บริหาร /ผู้ถือหุน้รายใหญ่ / ของบริษัท / บริษัทยอ่ย  ไม่เป็น ไม่เป็น 
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังตอ่ไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม 
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
(1)  เป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมในการบริหารงาน  พนักงานลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ี 
       ได้รับเงินเดือนประจ า 

 
 
 

ไม่ม ี

 
 
 

ไม่ม ี
(2)  เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือท่ีปรึกษาท่ีไดร้ับเงินเดือนประจ า) ไม่ม ี ไม่ม ี
(3)  เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่ม ี ไม่ม ี
(4)  มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถดุิบ/สินค้า/บรกิาร/การให้กู้ยืมเงิน 
      หรือการกู้ยืมเงิน)  โดยระบุขนาดของรายการด้วย 

 
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี
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นิยามกรรมการอิสระ 
 
 บริษัท  แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน)  ได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระไว้  ซึ่งมีความ
เข้มงวดกว่าข้อก าหนดขั้นต่ าของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีความเป็นอิสระและมี
คุณสมบัติ ดังนี้ 
 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5  ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัท
ร่วม  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ
กรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน
วันท่ีได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ  ท้ังนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็น
ข้าราชการ  หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา  
มารดา คู่สมรส  พ่ีน้อง  และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร  ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ผู้มีอ านาจควบคุม  
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร  หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มี  หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท  ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน  
รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุม  ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท  
บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้ าที่กระท าเป็นปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ  การเช่า  หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์  รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ  หรือการให้  
หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน
หนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ คู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช าระต่ออีก
ฝ่ายหนึ่ง  ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 25 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่
จ านวนใดจะต่ ากว่า ทั้งนี้การค านวณภาระหนี้สินดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่
เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน 
โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5. ไม่เป็น  หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท  และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย  ผู้มีอ านาจควบคุม  หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบ
บัญชี  ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัทสังกัดอยู่  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง
เป็นกรรมการอิสระ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ล าดับที ่4 
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6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือมีผู้อ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย  ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น  เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ       
ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท  หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน          
ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของ      
บริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 
 

ภายหลังได้รับการแตง่ตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม ข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระ อาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อย
ล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ 
(Collective decision) ได้ 
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ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ – สกุล ดร.วิศิษฐ์  องค์พิพัฒนกุล 
อายุ (ปี) 56 

ที่อยู่ เลขท่ี 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ช้ัน 17  ถนนพระราม 3  แขวงช่องนนทรี    
เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร  10120 

ด ารงต าแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ  และ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาเอก บริหารธรุกิจ (DBA) of Asian   Institute of Technology (AIT) 
- ปริญญาโท บริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยฟลอริด้า  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาโท  ศลิปศาสตร-์กฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

การอบรม 
หลักสูตรกรรมการ 

- Directors Accreditation Program  (DAP)  รุ่น 26/2004  
- Directors Certification Program  (DCP) รุ่น 185/2014 

ประวัติการท างาน ปี 2562 - ปัจจุบัน   ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอสิระ และ บจก. สตารม์ันนี ่
ปี 2554 - ปัจจุบัน   กรรมการบรษิัท  บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา 
ปี 2553 - ปัจจุบัน   กรรมการบรษิัท และ กรรมการผูจ้ัดการ  บล. ทรีนีตี้ จ ากัด 

สัดส่วนการถือหุ้น -ไม่ม-ี 

ประวัติการท าผิดกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 

-ไม่ม-ี 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

วาระที่มีส่วนได้เสียในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี ้

วาระที่  5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระใน
ปีนี้เช่นกัน และได้รับการพิจารณาเสนอช่ือให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และ  
ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมที่จัดสรรให้
กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ 

การเข้าร่วมประชุม 
ในรอบปีที่ผ่านมา 

- คณะกรรมการบริษัท                     5/5  ครั้ง 
- คณะกรรมการตรวจสอบ                5/5   ครั้ง 
- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน   1/1   ครั้ง 
- สามัญผู้ถือหุ้น                             1/1   ครั้ง 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรอืท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า -ไม่ม-ี 
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) -ไม่ม-ี 
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคัญ อันอาจมผีลท าใหไ้มส่ามารถท าหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ -ไม่ม-ี 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ล าดับที ่5 
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ชื่อ – สกุล นายยรรยง  วัฒนวงศ์พิทักษ์ 
อายุ (ปี) 54 

ที่อยู่ เลขท่ี 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ช้ัน 17  ถนนพระราม 3  แขวงช่องนนทรี    
เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร  10120 

ด ารงต าแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
และกรรมการบริหารความเสี่ยง  

คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
- ปริญญาตรี การเงินการธนาคาร  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

การอบรม 
หลักสูตรกรรมการ 

- Directors Accreditation Program  (DAP)  รุ่น 90/2011  
 

ประวัติการท างาน ปี 2555 - ปัจจุบัน  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ-การเงิน  บมจ. เอสซีแอสเสท คอร์ปอเรชั่น 
สัดส่วนการถือหุ้น -ไม่ม-ี 
ประวัติการท าผิดกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 

-ไม่ม-ี 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

วาระที่มีส่วนได้เสียในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี ้

ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมที่จัดสรรให้
กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ 

การเข้าร่วมประชุม 
ในรอบปีที่ผ่านมา 

- คณะกรรมการบริษัท                     3/5   ครั้ง 
- คณะกรรมการตรวจสอบ                3/5   ครั้ง 
- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน   1/1   ครั้ง 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรอืท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า -ไม่ม-ี 

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) -ไม่ม-ี 
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคัญ อันอาจมผีลท าใหไ้มส่ามารถท าหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ -ไม่ม-ี 
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ชื่อ – สกุล นายจักรธาร   โยธานันท์ 
อายุ (ปี) 49 

ที่อยู่ เลขท่ี 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ช้ัน 17  ถนนพระราม 3  แขวงช่องนนทรี    
เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร  10120 

ด ารงต าแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท คณะนติิศาสตร์ สาขากฎหมายเศรษฐกิจ  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
การอบรม 
หลักสูตรกรรมการ 

- Directors Accreditation Program  (DAP)  รุ่น 79/2009  
 

ประวัติการท างาน ปี 2550 - ปัจจุบัน  กรรมการผู้จัดการ  บจก. ภูผาอินเตอร์ 
สัดส่วนการถือหุ้น -ไม่ม-ี 
ประวัติการท าผิดกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 

-ไม่ม-ี 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

วาระที่มีส่วนได้เสียในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี ้

วาระที่  5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระใน
ปีนี้เช่นกัน และได้รับการพิจารณาเสนอช่ือให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และ  
ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมที่จัดสรรให้
กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ 

การเข้าร่วมประชุม 
ในรอบปีที่ผ่านมา 

- คณะกรรมการบริษัท                     5/5   ครั้ง 
- คณะกรรมการตรวจสอบ                3/3   ครั้ง 
- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน   1/1   ครั้ง 
- สามัญผู้ถือหุ้น                             1/1   ครั้ง 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรอืท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า -ไม่ม-ี 
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) -ไม่ม-ี 
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคัญ อันอาจมผีลท าใหไ้มส่ามารถท าหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ -ไม่ม-ี 
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ชื่อ – สกุล นายชาตรี   ศรีอุทารวงค ์
อายุ (ปี) 48 

ที่อยู่ เลขท่ี 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ช้ัน 17  ถนนพระราม 3  แขวงช่องนนทรี    
เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร  10120 

ด ารงต าแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ  และ กรรมการบริหารความเสี่ยง  

คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  
  สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
- ปริญญาตรี วศบ. คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

การอบรม 
หลักสูตรกรรมการ 

- Directors Accreditation Program  (DAP)  รุ่น 112/2014  
 

ประวัติการท างาน ปี 2555 - ปัจจุบัน  กรรมการผู้จัดการ  บจก. รักษ์ไทย อินเตอร์เทรด 
ปี 2560 - ปัจจุบัน  ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจ บจก. เท็ค เอ็น ซ ี

สัดส่วนการถือหุ้น -ไม่ม-ี 

ประวัติการท าผิดกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 

-ไม่ม-ี 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

วาระที่มีส่วนได้เสียในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี ้

ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมที่จัดสรรให้
กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ 

การเข้าร่วมประชุม 
ในรอบปีที่ผ่านมา 

- คณะกรรมการบริษัท          5/5   ครั้ง 
- สามัญผู้ถือหุ้น                  1/1   ครั้ง 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรอืท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า -ไม่ม-ี 

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) -ไม่ม-ี 
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคัญ อันอาจมผีลท าใหไ้มส่ามารถท าหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ -ไม่ม-ี 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 47 

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 
การประชุมผู้ถือหุ้น 
 ข้อ  33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายใน 4 เดือนนับ
แต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว  ให้เรียกว่าประชุมวิสามัญ  คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร  หรือ  เมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้
ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่
ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่ง
เข้าช่ือกันหรือผู้ถือหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วัน
ครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดย
บริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย อันจ าเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด  จ านวน     
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับข้อ ที่ 35 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกนั
รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งน้ันให้แก่บริษัท 
 

 ข้อ  34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น  ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม  ระบุสถานที่ วัน  เวลา  
ระเบียบวาระการประชุม  และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม  พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะ
เสนอเพื่อทราบ  เพื่ออนุมัติหรือพิจารณา  รวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่
น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม  และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่
น้อยกว่า 3 วัน 
 ให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนด  วัน  เวลา  และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้อง
อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของส านักงานใหญ่หรือส านักงานสาขาหรือจังหวัดใกล้เคี ยงกับที่ตั้งของส านักงานใหญ่และ
ส านักงานสาขา  หรือจังหวัดอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม 
 

 ข้อ  35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น  ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)  มาประชุมไม่น้อย
กว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1  ใน 3  ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)  มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นท้ังหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่า  1  ใน  3  ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด  เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ช่ัวโมง จ านวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาเข้า
ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้  หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้
การประชุมเป็นอันระงับไป  หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้
คณะกรรมการนัดประชุมใหม่  และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการ
ประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ล าดับที ่6 
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 ข้อ  38. กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจ าปีพึงกระท ามีดังน้ี 
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการด าเนินงานของ

บริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล 
(3) พิจารณาจัดสรรเงินก าไร 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตรวจสอบบัญชี 
(6) กิจการอื่นๆ 

การมอบฉันทะเพ่ือเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน   
 ข้อ  36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น  ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและ  ออก
เสียงแทนตนในการประชุมก็ได้  หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือช่ือของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไป
ตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนด 
 หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานที่ประชุม
ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 
 

 ข้อ  37. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง  และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้
ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
 ในกรณีปกติ  ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน  ให้ประธานท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
 ในกรณีดังต่อไปนี้  ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3  ใน 4  ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า  แก้ไข  หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญ 
(ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท 
(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 
(ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 
(ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้ 
(ซ) การควบหรือเลิกบริษัท 

 

วิธีการเลือกตั้งกรรมการ   กรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระ  และการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
 ข้อ  16. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน  แต่ไม่มากกว่า 15 คน  
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร  และกรรมการของ
บริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนด 
 กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าท่ี  ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม  
เบี้ยเลี้ยง  โบนัส 
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 ข้อ  17. ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหน่ึง 
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือ

หลายคนเป็นกรรมการก็ได้  แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า

จ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น  ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งใน
ล าดับ   ถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้ง
นั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด 

 

ข้อ  18. ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3  ถ้าจ านวนกรรมการที่
จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้  ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน  3 
 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก  และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น   หากกรรมการ
มิได้ตกลงกันเองเป็นวิธีอื่นให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก  ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนาน
ทีสุ่ดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง  กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ ก็ได้ 
  

 ข้อ  22. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่ง  ก่อนถึงคราวออกตามวาระ ได้ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น 
 

 ข้อ  23. ให้คณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่
คณะกรรมการหรือประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธาน
กรรมการก็ได้  คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรอืหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏบิัติการอย่างใดอย่าง
หนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ 
 

 ข้อ  24. กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกันและประทับตราส าคัญของบริษัท 
  ทั้งนี้  คณะกรรมการหรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอาจก าหนดช่ือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท
พร้อมประทับตราส าคัญของบริษัทก็ได้ 
 

 ข้อ  31. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท  เว้นแต่จะแจ้งให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 
 

การแต่งต้ังผู้สอบบัญชี 
 ข้อ  43. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท 
 

การจ่ายเงินปันผล 
 ข้อ  46. ภายในข้อบังคับ ข้อ 47.  ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรในกรณีที่
บริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล 
 เงินปันผลส าหรับหุ้นสามัญให้แบ่งตามจ านวนหุ้น  หุ้นละเท่าๆ กัน 
 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้ งคราว  ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไร
สมควรพอท่ีจะท าเช่นน้ัน  และรายงานให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 
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 การจ่ายเงินปันผล  ให้กระท าภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการ ลงมติแล้วแต่
กรณี  ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ภายใน 1 
เดือน นับแต่วันท่ีที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี 
 

 ข้อ  47. บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ารอง  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปี  หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)  จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  ของทุนจด
ทะเบียน  นอกจากเงินทุนส ารองที่ได้ระบุไว้แล้ว  คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติเพื่อจัดสรรเงิน
ไว้เป็นทุนส ารองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อด าเนินกิจการของบริษัทก็ได้ 
 
เร่ืองอ่ืนๆ 
 ข้อ  50. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มา
หรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ส าคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย  ตามความหมายที่ก าหนดตามประกาศตลาด       
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน  หรือการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ส าคัญของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี  ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่
ประกาศดังกล่าวก าหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย 
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เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ 
การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 
 

 กรณีบุคคลธรรมดา 
 (1)    กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
  ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน บัตร
ประจ าตัวข้าราชการ  ใบขับขี่  หรือหนังสือเดินทาง  และหากมีการเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย 
 

 (2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
(2.1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม หรือสามารถ Download  

ได้จาก  www.cenplc.com  ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ (ให้ใช้แบบใด แบบหนึ่ง)  ซึ่งได้
กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 

(2.2) ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ (1)  และผู้ถือหุ้นได้ลงช่ือ    
รับรองส าเนาถูกต้อง 

(2.3) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับ ข้อ (1) 
 

กรณีนิติบุคคล 
 (1) กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

(1.1) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา 
ข้อ (1) 

(1.2) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดย
ผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ)  และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็น    
ผู้เข้าร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

 

(2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
(2.1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม  หรือสามารถ 

Download ได้จาก  www.cenplc.com ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ (ให้ใช้แบบใด        
แบบหนึ่ง)   ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือของผู้แทนนิติบุคคล 
(กรรมการ)   ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ 

(2.2) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดย
ผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

(2.3) ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่ งเป็ น               
ผู้มอบฉันทะและลงช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 

(2.4) แสดงเอกสารที่ ส่ วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะ เ ช่นเดียวกับกรณี            
บุคคลธรรมดา ข้อ (1) 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ล าดับที ่7 

http://www.cenplc.com/
http://www.cenplc.com/
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กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศและแต่งต้ังให้ 
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแล 
กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม  หรือสามารถ Download ได้จาก  

www.cenplc.com  ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ (ให้ใช้แบบใด แบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วนและลงลายมือช่ือของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ  ผู้มอบฉันทะต้องลงนามโดยผู้มี
อ านาจกระท าการแทนคัสโตเดียน (Custodian) และหลักฐานที่ต้องแนบมาพร้อมกับหนังสือมอบ
ฉันทะ คือ 
(1.1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามใน

หนังสือมอบฉันทะแทน 
(1.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน 

(Custodian) 
(2) ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัว

ประชาชน   บัตรประจ าตัวข้าราชการ  ใบขับขี่  หรือ หนังสือเดินทาง ของผู้รับมอบฉันทะต่อ
เจ้าหน้าท่ี  เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  

 

ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับ
ฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้ง  แบบ ก.  หรือ แบบ ข.  หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้  
ส าหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น 
 

2. วิธีการมอบฉนัทะ 
 บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  และ  แบบ ข. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวง
พาณิชย์ ก าหนดหรือสามารถ Download  ได้จาก  www.cenplc.com   ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ  ดังนี้ 

 แบบ ก.  เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป  ซึ่งเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซับซ้อน 
 แบบ ข.  เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว 
 แบบ ค.  เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน 

(Custodian)  ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
 

ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยด าเนินการดังนี้ 
(1) เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง  เพียงแบบเดียวเท่านั้น 
(2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น  หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการ

อิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง  โดยให้ระบุช่ือพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบ
ฉันทะ  หรือกาเครื่องหมายหน้าช่ือกรรมการอิสระ  ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือก
เพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว 

(3) ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท  ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย 
   

 ทั้งนี้  ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการ
ลงคะแนนเสียงได้  และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่  โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียง
บางส่วนน้อยกว่าจ านวนที่ตนถืออยู่ได้ 

http://www.cenplc.com/
http://www.cenplc.com/
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3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
 บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ตั้งแต่เวลา 13.00 น.  เป็นต้นไป ในวันพฤหัสบดี
ที่  30 เมษายน  2563  ณ เลขที่ 247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร  ตามแผนที่สถานที่
จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้ 
 

4. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 
 1. หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 
  วาระทั่วไป 

(1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผยด้วยวิธียกมือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็น
หนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใด อย่างหนึ่ง  คือ 
เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน 

(2) ในกรณีมอบฉันทะ  ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ใน
หนังสือมอบฉันทะเท่านั้น  หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียง
ลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ  หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน  ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ
ลงคะแนนได้แต่ไม่สามารถแยกการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  
หรืองดออกเสียง 

 

  วาระเลือกต้ังกรรมการ 
  ส าหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหน่ึง 
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือ

หลายคนเป็นกรรมการก็ได้  แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า

จ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น  ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนน
เสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด 
 

2. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนในแต่ละวาระ 
  ประธานที่ประชุมหรือผู้ด าเนินการประชุมจะช้ีแจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุม
รับทราบ  โดยมีแนวทาง   ดังนี้ 

(1) ประธานท่ีประชุมหรือผู้ด าเนินการประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงใน
แต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นทีละครั้งจากที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น ท่านใด       
เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  หรืองดออกเสียง 

(2) วิธีการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยกมือลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น  จากนั้นจะน ามาหักออกจากเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วม
ประชุม  ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วยในวาระนั้นๆ   
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3. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
    กรณีปกติ  ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
    กรณีดังต่อไปนี้  ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  3  ใน  4  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า  แก้ไข  หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่

ส าคัญ 
(ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท 
(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น  โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 
(ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 
(ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้ 
(ซ) การควบหรือเลิกบริษัท 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย ล าดับที่ 8 

แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ณ เลขที่ 247 ถนนร่มเกล้า  แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร 

Scan QR Code เพ่ือเปิดแผนที่ 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ก. 
(แบบท่ัวไปซ่ึงเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 

 

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

ข้าพเจ้า...............................................................................................................  สัญชาติ.............................. 
อยู่บ้านเลขที่..................................................ถนน........................................ต าบล/แขวง................................................ 
อ าเภอ/เขต................................................................. จังหวัด......................................... รหสัไปรษณีย์........................... 
 เป็นผู้ถือหุ้นของ   บริษัท  แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค  จ ากัด  (มหาชน)    
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม ....................................... หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากับ..............................เสียง 
  หุ้นสามญั......................................หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากับ..............................เสียง 
 ขอมอบฉันทะให ้
 (1).....................................................................................................................................อายุ...................... ปี 
 อยู่บ้านเลขที่..................................................ถนน.................................................ต าบลแขวง........................................ 
อ าเภอ/เขต........................................................ จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย์.......................  หรือ 
 (2).....................................................................................................................................อายุ...................... ปี 
 อยู่บ้านเลขที่..................................................ถนน.................................................ต าบลแขวง........................................ 
อ าเภอ/เขต........................................................ จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย์.......................  หรือ 
 (3).....................................................................................................................................อายุ...................... ปี 
 อยู่บ้านเลขที่..................................................ถนน.................................................ต าบลแขวง........................................ 
อ าเภอ/เขต........................................................... จังหวดั................................................... รหัสไปรษณีย์.......................   
 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า      
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563  ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ เลขท่ี 247 ถนน
ร่มเกล้า  แขวงแสนแสบ  เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย หรือจะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย    
 กิจการใดที่ผูร้ับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนั้น  ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 
 

  ลงช่ือ…………………...........................................………..………………………………ผู้มอบฉันทะ 
                (………………………………………………………………………….……………..) 
 
 

  ลงช่ือ…………………...........................................………..………………………..…ผู้รับมอบฉันทะ 
                (………………………………………………………………………….……………..) 
 
 

  ลงช่ือ…………………...........................................………..………………………..…ผู้รับมอบฉันทะ 
                (………………………………………………………………………….……………..) 
 
 

  ลงช่ือ…………………...........................................………..………………………..…ผู้รับมอบฉันทะ 
                (………………………………………………………………………….……………..) 
 

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ 
             แบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 

 
อากรแสตมป์ 

20 บาท 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ล าดับที่ 9 
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หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข. 
(แบบท่ีก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะทีล่ะเอียดชัดเจนตายตัว) 

 

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

 (1)  ข้าพเจ้า.................................................................................................  สญัชาติ..................................... 
อยู่บ้านเลขที่..................................................ถนน.................................................ต าบล/แขวง........................................ 
อ าเภอ/เขต............................................................ จังหวัด............................................ รหสัไปรษณยี์............................. 
 (2)  เป็นผู้ถือหุ้นของ  บริษัท  แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค  จ ากัด  (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม ................................... หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากับ.........................เสยีง 
  หุ้นสามญั..................................หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากับ.........................เสยีง 
 (3)  ขอมอบฉันทะให้ 
  1. ช่ือ...................................................................................................................... อายุ ....................................ป ี
อยู่บ้านเลขที่.............................................................ถนน..............................................ต าบลแขวง................................. 
อ าเภอ/เขต.............................................................. จังหวัด......................................... รหสัไปรษณีย.์...................  หรือ 
  2. ช่ือ...................................................................................................................... อายุ ....................................ป ี
อยู่บ้านเลขที่.............................................................ถนน..............................................ต าบลแขวง................................. 
อ าเภอ/เขต.............................................................. จังหวัด......................................... รหสัไปรษณีย.์...................  หรือ 
  3. ช่ือ...................................................................................................................... อายุ ....................................ป ี
อยู่บ้านเลขที่.............................................................ถนน..............................................ต าบลแขวง................................. 
อ าเภอ/เขต.............................................................. จังหวัด......................................... รหสัไปรษณีย.์...................  หรือ 
  4. ดร.วิศิษฐ์  องค์พิพัฒนกุล  (กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ) อายุ 56 ปี สัญชาติไทย เลขที่ 
1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ช้ัน 17 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  
หรือ 
  5. นายยรรยง  วัฒนวงศ์พิทักษ์  (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) อายุ 54 ปี สัญชาติไทย เลขที่ 1011 
อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ช้ัน 17 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120   หรือ 
  6. นายจักรธาร   โยธานันท์   (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) อายุ 49 ปี สัญชาติไทย เลขที่ 1011 
อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ช้ัน 17 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 หรือ    
  7. นายชาตรี  ศรีอุทารวงค์   (กรรมการอิสระ) อายุ 48 ปี  สัญชาติไทย  เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ 
ทาวเวอร์ ช้ัน 17 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120    
 

 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า      
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563  ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ เลขท่ี 247 ถนน
ร่มเกล้า  แขวงแสนแสบ  เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย หรือจะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย    
 
 (4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี ้
 

 
อากรแสตมป์ 

20 บาท 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ล าดับที่ 10 
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วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562   
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 
วาระที่  2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2562 
  เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่  3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจ าปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

        เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 

วาระที่  4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและงดจ่ายเงินปันผล 
 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

        เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 
วาระที่  5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
        เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
1.  ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล 

        เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
2.  นายจักรธาร โยธานันท ์

        เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 3.  นางสาวอุศรา ภัตตาตั้ง 

        เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 4.  นางสาวลภัสรินทร์   ไกรวงษ์วณิชรุ่ง  

        เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
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วาระที่  6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

        เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 
วาระที่  7 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2563 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

        เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 
วาระที่  8 พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท แบบมอบอ านาจทั่วไป  

(General Mandate) 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

        เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 
วาระที่  9 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

        เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้        
ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
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 (6)  ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่      
ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มี
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้
ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามที่ข้าพเจ้า
ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 
 

ลงช่ือ                                                                                             ผู้มอบฉันทะ 
                        (                                                                                      ) 
 
 
ลงช่ือ                                           ผู้รับมอบฉันทะ ลงช่ือ                                           ผู้รับมอบฉันทะ 
   (                                                               )   (                                                                  ) 
 
 
ลงช่ือ                                           ผู้รับมอบฉันทะ ลงช่ือ                                           ผู้รับมอบฉันทะ 
   (                                                               )      (           ดร.วิศิษฐ์  องค์พิพัฒนกุล                     ) 
 
 
ลงช่ือ                                           ผู้รับมอบฉันทะ ลงช่ือ                                           ผู้รับมอบฉันทะ 
   (        นายยรรยง  วัฒนวงศ์พิทักษ์                      )      (         นายจักรธาร  โยธานันท ์                   ) 
 

 
ลงช่ือ                                                              ผู้รับมอบฉันทะ 

(                 นายชาตรี    ศรีอุทารวงค์                           ) 
 
 
หมายเหตุ 

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะต้องพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุ

เพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข. 
 
 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน) 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563  ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563  เวลา 14.00 น. ณ เลขท่ี 
247 ถนนร่มเกล้า  แขวงแสนแสบ  เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

    

วาระที่  .................................  เรือ่ง  ....................................................................................... 
       (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
       (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
         เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
วาระที่  .................................  เรือ่ง  ....................................................................................... 
       (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
       (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
         เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
วาระที่  .................................  เรือ่ง  ....................................................................................... 
       (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
       (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
         เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
วาระที่  .................................  เรือ่ง  ....................................................................................... 
       (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
       (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
         เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
วาระที่  .................................  เรือ่ง  ....................................................................................... 
       (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
       (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
         เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
วาระที่  .................................  เรือ่ง  เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
 ช่ือกรรมการ...................................................................................................................... 
         เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ...................................................................................................................... 
         เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ...................................................................................................................... 
         เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ...................................................................................................................... 
         เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
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แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปีแบบรูปเล่ม 
 
 
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 
 
 บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมี       
ความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจ าปี 2562  ของบริษัทที่เป็นแบบรูปเล่ม  ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกรุณาแจ้งความ
จ านงโดยกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มด้านล่าง และ ส่ง e-mail  มาที่ info@cenplc.com  เพื่อบริษัทจะได้จัดส่ง
รายงานประจ าปี 2562 มายังท่านต่อไป 
 

 
ช่ือ – นามสกุล ผู้ถือหุ้น (ตัวบรรจง) 
 

 

ที่อยู่ 
 
 
 
 

 

ช่ือผู้ที่สามารถติดต่อได้สะดวก 
 

 

โทรศัพท ์
 

 

โทรสาร 
 

 

E-mail address 
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน) 
แบบคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

ก่อนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 
ณ เลขท่ี 247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 

 
ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นความจริง เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแพรร่ะบาดของ

โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา (COVID-19)  
 
ช่ือ- สกุล.....................................................................................................................................................  ผู้เข้าประชุม 
หมายเลขโทรศัพท์......................................................................................................................................... 
 

1. ท่านมีไข้ ≥37.5 °C หรือไม?่    ใช่   ไม่ใช่ 
 

2. ท่านมีอาการดังต่อไปนี้ หรือไม?่ 

ไอ      ใช่   ไม่ใช่ 

เจ็บคอ      ใช่   ไม่ใช่ 

น้ ามูกไหล     ใช่   ไม่ใช่ 

เหนื่อยหอบ     ใช่   ไม่ใช่ 
 

3. ท่านมีประวัติการเดินทางมาจากตา่งประเทศ หรือมาจากพื้นท่ีที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา (COVID-19) ใน 14 วันท่ีผ่านมาหรือไม?่ 

  ใช่  มาจากประเทศ / พื้นที่ ..................................................................... 
  ไม่ใช่ 
 

4. ท่านมีประวัตสิัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา (COVID-19) หรือไม?่ 
  ใช่ 
  ไม่ใช่ 

 
 

หมายเหตุ 

 หากพบว่าท่านมีไข้ ≥37.5°C หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บริษัทระบุไว้ หรือมีประวัติเดินทางมา

จากต่างประเทศหรือพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) หรือมีประวัติสัมผัสอย่างใกล้ชิดที่
ต้องสงสัยการติดเช้ือโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ขอให้ท่านมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ด้วย
การกรอกและส่งมอบหนังสือฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัท แทนการเข้าร่วมประชุมและเดินทาง
กลับ พร้อมปฏิบัติตามค าแนะน าของกองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
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