
สิ่งท่ีส่งมาด้วย ลำดับท่ี 8 
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วิธีการลงทะเบยีนเพื่อ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และการลงคะแนนเสียงผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 
 

เน่ืองจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี 2565 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) บริษัทฯ จึงขอแจ้ง

ข้อมูลเก่ียวกับวิธีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปน้ี 

 

เอกสารท่ีต้องใช้ในการลงทะเบียน  

 

1.  ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา  

ก.  กรณีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยซ่ึงเข้าประชุมด้วยตนเองและประสงค์ที่จะใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการยืนยันตัวตน  

(1)  บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุ  

ข.  กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและประสงค์ที่จะใช้เอกสารแสดงตนอ่ืน  

(1)  แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

(แบบแจ้งจาก TSD พร้อมระบุอีเมลและเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจน)  

(2)  สำเนาเอกสารแสดงตนของผู ้ถือหุ้นที ่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู ้ถือหุ้นและ ยังไม่

หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือ เดินทาง (กรณีผู้ถือ

หุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น  

ค.  กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม  

(1)  แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

(แบบแจ้งจาก TSD พร้อมระบุอีเมลและเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจน)  

 (2)  หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก. หรือ แบบ ข. สิ่งท่ีส่งมาด้วย ลำดับท่ี 10 และ ลำดับท่ี 11 แบบใดแบบ

หน่ึงเพียงแบบเดียวเท่าน้ัน ซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับ

มอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท  

(3)  สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้มอบฉันทะ (ผู้ถือหุ้น) ที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่าย และยังไม่

หมดอายุ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ  

(4)  สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ

พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ 

 

โปรดจัดส่งเอกสารที่ระบุไว้ข้างต้นให้แก่บริษัทฯ ล่วงหน้า เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับเอกสารทั้งหมดภายในวันที่ 27 เมษายน 

2565 โดยส่งมายังที่อยู่ และ อีเมลท่ีระบุไว้ในข้อ 4 เพื่อให้บริษัทฯ มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ เอกสารและดำเนินการ

ที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถ ือหุ้นเป็นชาวไทยซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเองและ ประสงค์ที่จะใช้บัตรประจำตัว

ประชาชนในการยืนยันตัวตนทางระบบ e-registration 
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2.  ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคล  

ก.  กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง  

(1)  แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

(แบบแจ้งจาก TSD พร้อมระบุอีเมลและเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจน)  

(2)  สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่ส่วนราชการออกให้ซ่ึงปรากฏรูปถ่ายของ ผู้แทนของผู้ถือ

หุ้นและยังไม่หมดอายุ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนของผู้ถือหุ้น  

(3)  สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์หรือส่วนราชการที่มี อำนาจของ

ประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งมีออกมาไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และ ลงลายมือชื่อรับรอง

สำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล ทั้งน้ี เอกสารดังกล่าวต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลที่

ลงนามดังกล่าวมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็น ผู้ถือหุ้น  

ข.  กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม  

(1)  แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

(แบบแจ้งจาก TSD พร้อมระบุอีเมลและเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจน)  

(2)  หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก. หรือ แบบ ข. สิ่งท่ีส่งมาด้วย ลำดับท่ี 10 และ ลำดับท่ี 11 แบบใดแบบ

หน่ึงเพียงแบบเดียวเท่าน้ัน ซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับ

มอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท  

(3)  สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้แทนของผู้ถือหุ้นซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ที่ส่วนราชการออกให้ซ่ึง

ปรากฏรูปถ่ายของผู้แทนของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทน

รายดังกล่าว  

(4)  สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ หรือ ส่วนราชการที่มีอำนาจของ

ประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งมีออกมาไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และลงลายมือชื่อรับรอง

สำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล ทั้งน้ี เอกสารดังกล่าวต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลที่

ลงนามดังกล่าวมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้น  

(5)  สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ

พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ  

ค.  กรณี custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม  

(1)  แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

(แบบแจ้งจาก TSD พร้อมระบุอีเมลและเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจน)  

 (2) สำเนาหนังสือมอบอำนาจให้ custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนซึ่งได้กรอกข้อความ

ถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 30 บาท 

พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลของ custodian 
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(3)  เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.ค.(3) หรือ ข้อ 2.ข.(3) และ แล้วแต่กรณี (เว้นแต่กรณี

ผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นนิติบุคคลต่างประเทศมอบอำนาจให้ custodian ซ่ึงเป็นสถาบัน การเงินในประเทศไทย) 

(4)  สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้แทนของ custodian ซ่ึงลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้

ซ่ึงปรากฏรูปถ่ายของผู้แทนของ custodian และยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

โดยผู้แทนรายดังกล่าว  

(5)  สำเนาเอกสารหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ custodian ที่ออกมาโดยกระทรวงพาณชิย์ 

ซ่ึงมีออกมาไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล

ของ custodian ทั้งน้ี เอกสารดังกล่าวต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลที่ลงนามดังกล่าวมี 

อำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็น custodian  

(6)  สำเนาหนังสือยืนยันการได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ custodian และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

โดยผู้แทนนิติบุคคลของ custodian  

(7)  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับท่ี 12 ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลง

ลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ (custodian) และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท  

(8)  สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ

และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ 
 

โปรดจัดส่งเอกสารที่ระบุไว้ข้างต้นให้แก่บริษัทฯ ล่วงหน้า เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับเอกสารทั้งหมด  ภายในวันที่ 27 เมษายน 

2565 โดยส่งมายังที่อยู่ และ อีเมลท่ีระบุไว้ในข้อ 4 เพื่อให้บริษัทฯ มีเวลา เพียงพอในการตรวจสอบเอกสารและดำเนินการ

ที่เก่ียวข้องต่อไป 

 

3.  ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ฯ  

ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยผู้ถือหุ้น อาจมอบ

ฉันทะให้กรรมการอิสระ ได้แก่  

• ดร.วิศิษฐ์  องค์พิพัฒนกุล   (กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ)  

• นายจักรธาร   โยธานันท์    (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)  

• นายยรรยง  วัฒนวงศ์พิทักษ์  (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) 
 

รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น สิ่งท่ีส่งมาด้วย ลำดับท่ี 6 
  

ในการมอบอำนาจดังกล่าว ผู้ถือหุ้นต้องส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 11 ซ่ึงได้กรอกรายละเอียด 

ครบถ้วนและลงลายมือชื่อแล้วให้แก่บริษัทฯ ล่วงหน้า เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับเอกสารภายในวันท่ี 27 เมษายน 2565 โดยส่ง

มายังที่อยู่และ อีเมลที่ระบุไว้ในข้อ 4  เพื่อให้บริษัทฯ มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารและดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

ต่อไป 
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4.  ท่ีอยู่และอีเมลสำหรับการจัดส่งเอกสาร  
ก.  ที่อยู่สำหรับการส่งเอกสารทางไปรษณีย์  

ถึง เลขานุการบริษัท  
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้องเลขที่ 1703,1704  
ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทร ีเขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
 

ข.  อีเมล : Cen_ir@cenplc.com หรือ Jantharat@cenplc.com  
 
5.  การลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration  
 

ระบบ e-registration จะเปิดให้ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2565  
และจะปิดรับลงทะเบียน วันท่ี 29 เมษายน 2565 เวลา 15:00 น.  

 

❖ ลิงก์สำหรับลงทะเบียน  
URL:https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=mxFSiGY6xMRkcugYcy8DjIw96PT8JglUC5h
ylV7qp%2fA3ozo0sxm0eQ%3d%3d 

 

หรือสแกน : QR Code 
 
 
 
 
 

❖ ลิงก์คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
URL: https://www.set.or.th/th/eservice/shareholder.html  
 

หรือสแกน : QR Code 
 
 
 

 
 

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าประชุม กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนวันประชุม ทั้งน้ี หากผู้ถือหุ้นมี

ปัญหาใด ๆ เก่ียวกับการลงทะเบียน กรุณาติดต่อ ทีมงาน DAP Operation ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-009-9888 กด 1 หรือ เลขานุการ

บริษัท  ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-049-1041 ต่อ 4012 ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2565 ในวันและเวลาทำการ 

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8:30 น. ถึง 16:30 น. (ไม่รวมวันหยุด และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

mailto:Cen_ir@cenplc.com
https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=mxFSiGY6xMRkcugYcy8DjIw96PT8JglUC5hylV7qp%2fA3ozo0sxm0eQ%3d%3d
https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=mxFSiGY6xMRkcugYcy8DjIw96PT8JglUC5hylV7qp%2fA3ozo0sxm0eQ%3d%3d
https://www.set.or.th/th/eservice/shareholder.html
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การลงคะแนนเสียง 

  

1. การลงคะแนนต้องทำโดยเปิดเผย โดยหน่ึงหุ้นมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียง  

 

2. ในการลงมติในแต่ละวาระ : ผู้ถือหุ้นแต่ละรายสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ      

“งดออกเสียง” เต็มตามคะแนนเสียงที่ตนมีได้เพียงทางใดทางหน่ึงเท่าน้ัน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นของตน เพื่อ

แยกการลงคะแนนเสียง ยกเว้นกรณีของคัสโตเดียน โดยวิธีการลงคะแนนเสียงจะเป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ใน   

สิ่งท่ีส่งมาด้วย ลำดับท่ี 9 

 

3. ในการลงมติโดยผู้รับมอบฉันทะ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง         

ในหนังสือมอบฉันทะในวาระใด ๆ  ถูกต้องตามหลักเกณฑ์แล้ว ระบบการลงคะแนนเสียงจะนำคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้น

ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้า โดยที่ผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลง ก าร

ลงคะแนนเสียงในระบบได้เว้นแต่ในกรณีที่ (ก) ผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนใน วาระใดใน

หนังสือมอบฉันทะ หรือ (ข) ระบุไม่ชัดเจนหรือ (ค) ที่ประชุมฯ มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากที่ระบุ

ในหนังสือมอบฉันทะหรือ (ง) มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ

ลงมติโดยใช้ฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียงแทนผู้ถือหุ้นได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร อย่างไรก็ดี กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับ

มอบฉันทะ ซ่ึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียพิเศษใน วาระท่ี 5 เรื่องพิจารณาเลือกต้ังกรรมการ จะงดออกเสียงในวาระน้ี  

 

4. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบไปด้วยเสียงดังต่อไปน้ี  

ก. กรณีทั่วไป :  มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบไปด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

ข. กรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯ และหรือกฎหมายระบุไว้เป็นอย่างอื่น  : มติที่ประชุมผู้ถ ือหุ้นต้องเป็นไป ตามที่

ข้อบังคับของบริษัทฯ และหรือกฎหมายกำหนดไว้ โดยการลงคะแนนเสียงใน วาระท่ี 5 เรื่องพิจารณาเลือกต้ัง

กรรมการ จะต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียง โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา จะเป็นผู้ได้รับเลือกตั ้งให้ดำรงตำแหน่งเป็ น

กรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ส่วนการลงคะแนนเสียงใน วาระท่ี 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน

กรรมการประจำ ปี  2565 นั้น จะต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสองในสามของ     

จำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม  

 

ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับการลงคะแนนในแต่ละวาระก่อนการที่จะมีการลงมติใน    

วาระน้ัน ๆ  

 

5.  ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชี้ขาด  
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6. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน และ ประธาน

ในที่ประชุมเชิญให้บุคคลดังกล่าวออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวได้ ทั้งน้ี เว้นแต่เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่อง การออกเสียง

ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

 

7. ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ยกเว้นวาระท่ี 5 เรื่องพิจารณาเลือกต้ังกรรมการ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ “ไม่เห็นด้วย” 

หรือประสงค์จะ “งดออกเสียง” กดลงคะแนนเสียงโดยใช้ฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง สำหรับผู้ที่ไม่ได้กด ลงคะแนนเสียง 

“ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จะถือว่า “เห็นด้วย”  

สำหรับ วาระที่ 5 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านกดลงคะแนนเสียง โดยกดที่ปุ่ม “เห็นด้ วย”       

“ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพื่อเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะมีการนำทุกคะแนนเสียงที่กดในระบบ การ

ลงคะแนนเสียงไปนับคะแนน ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยผู้ที่ไม่ลงคะแนนเสียงผ่านระบบ ลงคะแนน

เสียงจะถือว่า “งดออกเสียง”  

 

8. เม่ือถึงวาระลงคะแนน บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ทำการลงทะเบียนแล้วทราบ และจะเปิดระบบ

ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกดลงคะแนนเสียง อย่างไรก็ดี  

ก. จะไม่มีการลงมติใน วาระท่ี 2 เรื่องการรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 

เน่ืองจากวาระดังกล่าวเป็นการเสนอเพื่อรับทราบเท่าน้ัน  
 

ข.  ในการลงมติใน วาระที่ 5 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ ระบบลงคะแนนเสียงจะถูกแบ่งออกเป็นส่วน   

ย่อย ๆ ตามรายชื่อของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ รายชื่อของกรรมการแต่ละท่านจะ

ระบุไว้ ในคนละหน้า เพื่อการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละราย  

 

9. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่เก่ียวข้องน้ัน โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุม ที่

ประสงค์จะสอบถาม กดแจ้งความประสงค์เพื่อถามคำถาม พร้อมทั้งพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถามไว้เบื้องต้น โดยเม่ือ

ถึงคิวในการถาม บริษัทฯ จะเรียกชื่อผู้ถือหุ้นและขอให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมค์ หรือทั้งไมค์และภาพบนระบบ รายละเอียดการ

ใช้งานระบบถามคำถาม เป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ใน สิ่งท่ีส่งมาด้วย ลำดับท่ี 9 อย่างไรก็ดี หากมีคำถามเข้า

มามาก ทางบริษัทฯ ขออนุญาตพิจารณา ตอบคำถามในการประชุมตาม จำนวนที่เหมาะสม และจะพิจารณานำคำถาม

ที่ไม่ได้รับการตอบในการประชุมไป รวบรวมเพื่อตอบในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามสมควร  
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การนับคะแนนเสียง  
 

1. ประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการนับคะแนนเสียงก่อนเริ่มการประชุม  
 

2. บริษัทฯ จะใช้ระบบของบริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด (บริษัทในกลุ่มของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)   

ในการนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งน้ี  
 

3. ประธานในที่ประชุมจะประกาศผลการลงมติในการประชุมแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นสามารถกดดูผลคะแนนได้ใน  

 

ระบบโดยการกดไอคอน          ภายหลังจากการปิดการลงคะแนนเสียงและบริษัทฯ ได้ประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

หมายเหตุ 
  

•  ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกจากระบบก่อน จะไม่สามารถกดลงคะแนนเสียงล่วงหน้าสำหรับวาระอื่น ๆ   

ก่อนออกจากระบบได้  

•  คะแนนเสียงของจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าระบบของผู้เข้ารว่ม 

ประชุม ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน  

•  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการรับลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ส่งเอกสารให้แก่บริษัทฯ ไม่ครบถ้วน หรือลงทะเบียนล่าช้า 

ภายหลังจากระยะเวลาที่กำหนดไว้  

•  กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย 

•  เอกสารใดที่มิได้จัดทำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ขอให้ผู้ถือหุ้นจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบอีกชุดหน่ึง  

และขอให้ผู้แทนนิติบุคคลรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย  

•  หากมีการแก้ไขข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงนามกำกับการแก้ไขดังกล่าวด้วย หากไม่มีการลงนาม 

ดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่เก่ียวข้อง  

•  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทั่วไป ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือในกรณีที่  

ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถ 

เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้ 

 •  สามารถ download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้ที่ www.cenplc.com  

 

หมายเหตุ : ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผย 

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและเพื่อประโยชน์ในการ ให้บริการแก่ผู้ถือหุ้น

ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ซ่ึงผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
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