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หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจำปี 2565 
บริษัท  แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค  จำกัด  (มหาชน) 

7  เมษายน  2565 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย  1.    สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564  เม่ือวันที่ 30 เมษายน 2564 
2. รายงานประจำปี 2564  (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์  (QR Code) และ

แบบแจ้งการประชุม
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนด

ออกจากตำแหน่งตามวาระ
4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
5. นิยาม  “กรรมการอิสระ”
6. ข้อมูลเก่ียวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
7. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. วิธีการลงทะเบียนเพื่อ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
9. คู่มือการใช้งานการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

(E-Meeting) DAP e-Shareholder Meeting
10. หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ก.
11. หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข.
12. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
13. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
14. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2565 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงแบบ
เดียวเท่านั ้น  ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฏระเบียบอื ่น ๆ 
ที่เก่ียวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ  ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปน้ี 
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วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564   
เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2564 
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564  ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่  30 เมษายน 2564   
โดยได้จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ภายใน 14  วัน นับแต่วัน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com แล้ว 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เม่ือ
วันที่ 30 เมษายน 2564  ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว โดยบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทอีกครั้งหน่ึงแล้ว พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับน้ี และเอกสารต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 
ลำดับท่ี 1  

 
วาระท่ี  2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 

(การลงมติ : ไม่ต้องลงคะแนนเสียง เน่ืองจากเป็นวาระเพื่อทราบ) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นใน
รอบปี 2564 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  
 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของ
บริษัทประจำปี 2564 ซ่ึงบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซ่ึงเกิดขึ้นในรอบ
ปี 2564 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย ลำดับท่ี 2  

 
วาระท่ี  3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซ่ึงกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำ
งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ 
 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ ้นพิจารณาอนุมัติ  งบการเงิน
ประจำปี 2564  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต ของสำนักงาน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด  ("SP Audit") และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2564 ที่ผ่านมา โดยสรุป
สาระสำคัญได้ ดังน้ี 
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ข้อมูลงบการเงินรวมเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท 

(หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ ปี 2564 ปี 2563 
เพิ่มขึ้น 
(ลดลง) 

ร้อยละ 

สินทรัพย์รวม 4,004.73 2,704.3 1,300.42 48.09 

หน้ีสินรวม 836.40 802.03 34.37 4.29 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,168.33 1,902.28 1,266.05 66.55 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 1,307.14 1,468.32 (161.18) (10.98) 

รวมรายได้ 1,907.49 1,721.73 185.76 10.79 

รวมค่าใช้จ่าย 1,447.42 1,923.63 (476.21) (24.76) 

กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี 373.13 (176.03) 549.16 311.98 

กำไร ส่วนที่เป็นของบริษัท 348.52 16.63 331.90 1,996.32 

กำไร ต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัท (บาท) 0.47 0.02 0.45 2,250.00 

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฎในงบการเงินในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  ซ่ึงได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือ
หุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งน้ี ตามสิ่งท่ีมาด้วย ลำดับท่ี 2 

วาระท่ี  4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล 
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของ
งบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี หรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจำเป็นอ่ืนใด และการจ่ายเงินปันผล
น้ันไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หรือเว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการลงทุน
ในโครงการอ่ืน   

ทั้งน้ีในปี 2564 งบการเงินของบริษัทมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ จำนวนเงิน 537.70 ล้าน
บาท) ดังน้ัน คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้จ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 ถึง 
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท ซึ่งจ่ายในอัตราร้อยละ 16.62 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี 
เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลดังน้ี 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2564 
(นำเสนอ) 

ปี 2563 ปี 2562 

1.กำไรสุทธิ (ขาดทุน) (ล้านบาท) 537.70 (196.64) (487.71) 

2.จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2564) 745.14 745.14 745.14 

3.เงินปันผล (บาท/หุ้น) 0.12 - - 
4.รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น (ล้านบาท) 89.37 - - 

5.สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกำไรสุทธิ (%) 16.62% - 
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และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 57 
กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ
ประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองน้ีจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
ทุนจด ทั้งน้ี บริษัทจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว ดังน้ัน จึงเห็นควรจัดสรรเงินส่วนที่เหลือเข้าเป็น
กำไรสะสมของบริษัทต่อไป 
 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ  จ่ายเงินปันผล 
ประจำปี 2564  สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564  ในอัตรา
หุ้นละ 0.12 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิได้รับเงินปันผลตามปรากฏชื่อ ณ วันที่กำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น 
(Record Date) ในวันที่ 5 เมษายน 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ทั้งน้ีการให้
สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังไม่แน่นอน เน่ืองจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจัดสรรเงินส่วนที่เหลือเข้า
เป็นกำไรสะสมของบริษัทต่อไป 
 

วาระท่ี  5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ  
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18  สรุปใจความ
สำคัญว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั ้ง  ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3  ถ้าจำนวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง 3 ส่วน ไม่ได้  ก็ให้ออกโดยจำนวน ใกล้ที่สุดกับ 1 ใน 3  กรรมการที่ออกตามวาระ
น้ันอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี 2565  มีกรรมการที่ต้องออก
จากตำแหน่งตามวาระ จำนวน  3  ท่าน ดังน้ี 

  1. นายธีรชัย    ลีนะบรรจง กรรมการบริษัท 
  2. นายยรรยง  วัฒนวงศ์พิทักษ์ กรรมการบริษัท  กรรมการอิสระ 
  3. นายเชิดศักดิ์  กู้เกียรตินันท์ กรรมการบริษัท  

 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ งกรรมการ
ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน  ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  ซึ่งกระบวนการ
คัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เน่ืองจากปัจจุบันบริษัทยังมิได้
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการ แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว  คณะกรรมการบริษัทซ่ึงไม่
รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ
ของบริษัท โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ  ประสบการณ์  ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ  มีภาวะผู้นำ 
วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต ่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะ
กรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะแนวนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่ มี
คุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เก่ียวข้อง และข้อบังคับของบริษัท  รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ
บริษัทในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ ข้อมูลของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง  
ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย ลำดับท่ี 3 
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อนึ่ง ในการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น บริษัทมิได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ
รายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา 

วาระท่ี 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 สรุปใจความสำคัญว่ากรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่  ซ่ึงค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม  เบี้ยเลี้ยง  โบนัส  ซ่ึงในปี 2564 ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 2,500,000.-บาท โดยกำหนดจ่าย
เป็นรายครั้ง  สำหรับปี 2564 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 970,000.-บาท  
ทั้งน้ี บริษัทสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี 2564  ปรากฏตามสิ่งท่ีส่ง
มาด้วย ลำดับท่ี 2  ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ เรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

รายละเอียด 
ปี 2565 
(บาท) 

(นำเสนอ) 

ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

วงเงินที่ขออนุมัติ 2,500,000.- 2,500,000.- 2,500,000.- 
จำนวนเงินที่จ่ายจริงเป็น 
ค่าเบี้ยประชุมทั้งหมด 

845,000.- 970,000.- 

ผลประโยชน์อ่ืนใด -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการ ประจำปี 2565  ตามที ่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอซึ ่งคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 2,500,000.-บาท  ซ่ึงเท่าเดิมเม่ือ
เทียบกับปี 2564  ทั้งน้ีไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้าง
ของบริษัท  ซ่ึงกำหนดการจ่ายเป็นรายครั้ง  โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง  ๆ และ
เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน  และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจำนวน
คณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดการดังน้ี  
1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน คือ ค่าเบี้ยประชุม (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

• ประธานกรรมการบริษัท  ประธานกรรมการตรวจสอบ  ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 30,000.-บาท ทั้งน้ีสำหรับท่านใดที่
ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัทหรือบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000.-บาทแทน

• กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  กรรมการบริหารความเสี่ยง จะ
ได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัทหรือ
บริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน

• ประธานกรรมการบริหาร จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งน้ีสำหรับท่านใดที่ได้รับ
เงินเดือนประจำของบริษัทหรือบริษัทในเครือ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
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• กรรมการบริหาร จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000.-บาท ทั้งน้ีสำหรับท่านใดที่ได้รับเงินเดือน
ประจำของบริษัทหรือบริษัทในเครือ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

2. ค่าตอบแทนอ่ืน หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ
บริษัทไม่มีนโนบายให้ค่าตอบแทนอ่ืนนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซ่ึงได้รับจาก
บริษัทตามปกติ  ไม่มีการให้หุ้น  หุ้นกู้  หรือหลักทรัพย์อ่ืนใดแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท 

วาระท่ี  7 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล   ตามมาตรา 120  แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535  ให้      
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี  แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี  ในการ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้อง
ไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประจำปี 2565 คือ 
1. นางสาวซูซาน   เอ่ียมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 และ/หรือ 

(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ในปี 2563 และ 2564  จำนวน 2 ปี) และ/หรือ
2. นายสุชาติ  พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4475 และ/หรือ 

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
3. นางสาวชื่นตา  ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7570 และ/หรือ 

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
4. นางสาววันด ี  เอ่ียมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8210 และ/หรือ 

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
5. นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9922 

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

แห่งสำนักงานบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด (“SP Audit”) เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นปีที่ 3 เน่ืองจากมี
ความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท  สภาวิชาชีพบัญชี และ
ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
ตลอดมา โดยกำหนดค่าตอบแทน ดังน้ี 

รายละเอียด 
จำนวนเงิน 

ค่าสอบบัญชี 
ปี 2565 (บาท) 

จำนวนเงิน 
ค่าสอบบัญชี 

ปี 2564 (บาท) 

ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1 250,000.- 250,000.- 

ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 2 250,000.- 250,000.- 
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 3 250,000.- 250,000.- 

ค่าสอบบัญชีประจำปี 750,000.- 750,000.- 

รวมท้ังสิ้น 1,500,000.- 1,500,000.- 
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ 
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปีและโดยการเสนอแนะจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง 

1. นางสาวซูซาน เอ่ียมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4036 และ/หรือ 
2. นายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4475 และ/หรือ 
3. นางสาวชื่นตา ชมเมิน  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7570 และ/หรือ 
4. นางสาววันดี เอ่ียมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8210 และ/หรือ 
5. นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9922 

แห่งสำนักงาน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 
2565  เป็นจำนวนเงิน 1,500,000.-บาท โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทและบริษัทย่อย จะเป็นผู้สอบบัญชี
คนใดคนหนึ ่งหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในนาม สำนักงาน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เพื ่อให้มั ่นใจว่า
กระบวนการจัดทำงบการเงินจะสามารถดำเนินการตรวจสอบได้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา  

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และนอกจากน้ียังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 9 แห่งของบริษัท ซ่ึงมีค่า
สอบบัญชี ประจำปี 2564 รวม 9 แห่ง จำนวน 5,520,000.-บาท   

อนึ ่ง ถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นผู้สอบบัญชีและสังกัดสำนักงานเดียวกันก็ตาม 
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าผู้สอบบัญชีจะสามารถจัดทำงบการเงินของบริษัท
และบริษัทย่อยได้ทันตามกำหนดเวลา เน่ืองจากผู้สอบบัญชีจะมีการนัดประชุมร่วมกับผู้บริหารเพื่อวางแผนการ
ตรวจสอบอย่างเป็นระบบและกำหนดระยะเวลาในการตรวจสอบเป็นการล่วงหน้า 

วาระท่ี  8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจท่ัวไป (General Mandate) 
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล:  ตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในการเพิ่มทุนของ
บริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป General Mandate จำนวน  223,542,578 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
ภายใต้เงื่อนไขและสัดส่วนตามที่กฎระเบียนที่เก่ียวข้องกำหนด 

ความเห็นคณะกรรมการของบริษัทฯ :  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จดัสรร  
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 223,542,578  มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท   โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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จัดสรรให้แก่ ประเภทหลักทรัพย์ จำนวนหุ้น 
ร้อยละต่อ 

ทุนชำระแล้ว1
หมายเหตุ 

ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) 
หรือ 

หุ้นสามัญ 
หุ้นบุริมสิทธิ 

223,542,578 
- 

30.00 
- 

โปรดดู
หมายเหตุ 

- 

ประชาชนทั่วไป (PO) 
หรือ 

หุ้นสามัญ 
หุ้นบุริมสิทธิ 

149,028,385 20.00 โปรดดู
หมายเหตุ 

บุคคลในวงจำกัด (PP) หุ้นสามัญ 
หุ้นบุริมสิทธิ 

74,514,193 10.00 โปรดดู
หมายเหตุ 

โดยใช้เงื่อนไขต่าง ๆ  ของการจัดสรร รวมถึงการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการ
บริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 

ทั้งน้ีบริษัทอยู่ระหว่างโครงการซ้ือหุ้นคืน (Treasury Stock) ระยะเวลาโครงการ 6 เดือน (เริ่ม 25 ม.ค. 65 ถึง 
24 ก.ค. 65) และระยะเวลาที่จำหน่ายหุ้นที่ซ้ือคืนจะเริ่มต้นภายหลังพ้นกำหนด 6 เดือน นับจากวันที่ ซ้ือหุ้นคืน
เสร็จสิ้น ทั้งน้ีบริษัทขอแจ้งว่า บริษัทจะยังไม่มีการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการเพิ่มทุนของ
บริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จนกว่าจะขายหุ้นที่ซ้ือคืนเสร็จสิ้น 

วาระท่ี  9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ท่ี 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงแบบเดียวเท่านั้น (บริษัทไม่มีการจัดห้องสำหรับประชุม)  โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม   ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting เท่าน้ัน 

บริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้น ที่จะเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน กรุณาศึกษาวิธีการ
ลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนน และขั้นตอนการเข้าประชุม ดังรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย ลำดับท่ี 8 และ สิ่งท่ีส่งมาด้วย ลำดับท่ี 9  

โดยผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการยืนยันตัวตน สามารถลงทะเบียน เพื่อยืนยัน
ตัวตนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ได้ตั้งแต่ในวันที่ 14 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 29  เมษายน 
2565 เวลา 15.00 น. ได้ที่ 

URL : 
https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=mxFSiGY6xMRkcugYcy8DjIw96PT8Jgl
UC5hylV7qp%2fA3ozo0sxm0eQ%3d%3d 

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
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หรือ 

สำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา ที่ประสงค์จะใช้เอกสารอ่ืนในการยืนยันตัวตน เช่น หนังสือเดินทาง หรือผู้ถือหุ้นนิติบุคคล 
หรือผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุมแทนผู้ถือหุ้น โปรดจัดส่งเอกสารยืนยันตัวตนพร้อมกับหนังสือมอบ
ฉันทะ (ในกรณีมอบฉันทะ) ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย ลำดับท่ี 8 มายัง เลขานุการบริษัท ภายในวันท่ี 27 เมษายน 
2565 ทั้งน้ีเม่ือบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้ว ระบบจะส่งชื่อผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปยังเมลที่ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะได้ส่งแจ้งบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบ
ฉันทะ ลงชื่อเช้าใช้ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตาม บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษัท แทนการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบด้วยตนเอง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย ลำดับท่ี 6 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ถึงคณะกรรมการบริษัท 
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่ประสงค์จะสอบถาม พร้อมรายละเอียดประกอบ (ถ้ามี) และข้อมูลของผู้ถือหุ้น 

(ช่ือ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ Email) ที่สามารถติดต่อได้มายัง เลขานุการบริษัท ช่วงเวลาท่ีเปิดรับคำถาม : ต้ังแต่วันท่ี 

14 เมษายน 2565 ถงึวันท่ี 27 เมษายน 2565 ทางเลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมคำถาม และส่งให้ประธานกรรมการบริหาร 
พิจารณาตามลำดับ 

 ช่องทางท่ีบริษัทเปิดรับเอกสาร : 
• E-mail   : cen_ir@cenplc.com  หรือ Jantharat@cenplc.com 

• โทรศัพท์ : 02-049-1041 ต่อ 4012 

• โทรสาร  : 02-049-1045 

• ไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึง นางสาวจันทรัษฎ์  สอดส่องจิตร์ (เลขานุการบริษัท)
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้องเลขที่ 1703,1704 ถนนพระราม 3
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ที่น้ี 

โดยคำสั่งคณะกรรมการ 

(นายเชิดศักดิ์  กู้เกียรตินันท์) 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

mailto:cen_ir@cenplc.com%20%20หรือ
mailto:Jantharat@cenplc.com


สิ่งท่ีส่งมาด้วย ลำดับท่ี 1
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  2564 
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) 

วันท่ีประชุม : วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2564  เปิดประชุมเวลา 14.00 น. 
สถานท่ีประชุม  : เลขที่ 274 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 
ประธานท่ีประชุม   :  ดร.วิศิษฐ์  องค์พิพัฒนกุล   ประธานกรรมการบริษัท 
เลขานุการท่ีประชุม : นางสาว จันทรัษฎ์  สอดส่องจิตร์  เลขานุการบริษัท 
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม : จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 เมษายน 2564 (Record Date)  

จำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 2,948 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 745,141,929 หุ้น 
วาระท่ี 1-12  : จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 31 ราย  

นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 438,801,853 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.89 
ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท 

_____________________________________________________________________________________
ก่อนเริ่มการประชุม 

นางสาว จันทรัษฎ์  สอดส่องจิตร์  เลขานุการบริษัทและผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแลกิจการและนักลงทุน
สัมพันธ์  ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมครั้งน้ี  ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจำ 2564 ของบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) และได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่ามีผู้ถือหุ้น
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทั้งสิ้น 2 ราย  นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 35,912,400 หุ้น  และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 29  ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 402,889,453 หุ้น  ดังน้ัน รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้า
ร่วมประชุมทั้งสิ้น 31 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 438,801,853 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 58.89 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย
ได้ทั้งหมดของบริษัท  ครบเป็นองค์ประชุม  ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 35  รวมทั้งแนะนำคณะกรรมการบริษัท 
ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม  ดังน้ี 

รายชื่อกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มีดังนี ้
1. ดร. วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ  

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
และกรรมการอิสระ 

2. นาย วุฒิชัย ลีนะบรรจง รองประธานกรรมการบริษัท  ลำดับที่ 1 
ประธานกรรมการบริหาร 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

3. ผศ. ดร. สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ กรรมการบริษัท   
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

4. นาย จักรธาร โยธานันท์  กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ   
และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

5. นาย มณฑล เชตุวัลลภกุล กรรมการ และกรรมการบริหาร 
6. นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง กรรมการ กรรมการบริหาร 

และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและการลงทุน 
ต่อหน้าที่ 2. รายชื่อกรรมการ 
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รายชื่อกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conferences  มีดังนี ้
1. นาย ธีรชัย ลีนะบรรจง รองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่  2 

และกรรมการบริหาร 
2. นาย ยรรยง วัฒนวงศ์พิทักษ์ กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  

กรรมการบริหารความเสี่ยง 
และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conferences  ดังนี้ 
1. นาย อุทัย กลางพิมาย 

ผู้สอบบัญชีของบริษัท 
1. นางสาว ซูซาน เอ่ียมวณิชชา   บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด  
2. นางสาว วันดี เอ่ียมวณิชชา บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด 

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 8 คน  สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งน้ี  คิดเป็น 
100.00% ของกรรมการทั้งหมด  

ดร.วิศิษฐ์  องค์พิพัฒนกุล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม เรียนชี้แจงที่ประชุมว่าตามที่ 
ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 เห็นชอบให้ออก
ประกาศกรุงเทพมหานคร สั่งห้ามจัดกรรมที ่มีความเสี ่ยงต่อการแพร่โรคที ่มีผู ้เข้าร่วมกิจกรรมเกิน 20 คน ทั้งน้ี  
มีกรรมการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 6 ท่าน,(เป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองจำนวน 1 ท่าน) ,เจ้าหน้าที่ดำเนินการ
จัดประชุมของบริษัท จำนวน 5 ท่าน, (เป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองจำนวน 1 ท่าน), ผู้สอบบัญชีของบริษัท จำนวน 2 
ท่าน,และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ท่าน ดังน้ันการประชุมครั้งน้ีมีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมด จำนวน 14 
ท่าน ถือว่าการประชุมครั้งน้ีสามารดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร และกล่าวเปิด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของ บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) พร้อมกับกล่าว
ต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยก่อนเริ่มการประชุม ได้มอบหมายให้  นางสาว จันทรัษฎ์  สอดส่องจิตร์ เลขานุการ
บริษัท ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนสรุปได้ ดังน้ี  

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้ทราบถึงทุนของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น ดังน้ี 

• ทุนจดทะเบียน จำนวน 968,684,506  บาท

• ทุนชำระแล้ว จำนวน  745,141,929  บาท 
และได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเก่ียวกับการดูแลสิทธิของ  

ผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังน้ี 
1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบ

ฉันทะได้
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า

ต่อหน้าที่ 3./ พร้อมกันน้ี 
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พร้อมกันน้ีได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เก่ียวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 
1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น  ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 37.  ให้นับหน่ึงหุ้นเป็น

หน่ึงเสียง 
2. ในการลงมติที่ประชุม ให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง  เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ โดยวิธีการนับคะแนนจะนับเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็น
ด้วยและงดออกเสียงเท่าน้ัน โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง กรุณากรอกใบลงคะแนน
ที่ท่านได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมประชุม และยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่จะจัดเก็บใบลงคะแนน
ของท่าน  บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ดังกล่าวน้ัน  หักออกจากจำนวนเสียง
ทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม  ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระน้ันๆ  ทั้งน้ี 
ในกรณีไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ
หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ อย่างไรก็ตามหากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่นำส่งบัตรลงคะแนน
เสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีมติเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท 

3. ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการ  ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ 
4. บริษัทตระหนักถึงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการแพร่

ระบาดอย่างรวดเร็วและขยายวงกว้างขึ ้น จึงมีความจำเป็นที ่จะต้องมีการกำหนดมาตรการและ          
ข้อปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการประชุมเพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพิ่มเติม ตามที่แจ้งไว้ใน
หนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมาตรการและข้อปฏิบัติดังกล่าวได้กำหนดขึ้น
เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนดเพื่อควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาด ดังน้ัน 
ในการประชุมวันน้ี จะเป็นการดำเนินการประชุมที่กระชับที่สุด แต่เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม
ที่กำหนดไว้อย่างถูกกฎหมาย หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถาม  ขอความกรุณาผู้ถือหุ้น 
เขียนใส่กระดาษที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้และยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่จะจัดเก็บคำถามของท่าน แทนการ
สอบถามทางไมโครโฟน และจะตอบคำถามที่เก่ียวข้องกับวาระการประชุมในวาระเรื่องอ่ืน ๆ  

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถ ือหุ้น  
พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปน้ี 

 วาระท่ี  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจำปี 2563 
   เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2563 

ดร.วิศิษฐ์  องค์พิพัฒนกุล ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เม่ือวันที่ 30 เมษายน 2563 ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มี
การบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง  และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วัน
ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่ าว
พร้อมหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ก่อนการประชุมแล้ว  

 

 ดร.วิศิษฐ์  องค์พิพัฒนกุล ประธานที่ประชุม  ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่  เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น    
ท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563     
เม่ือวันที่ 30 เมษายน 2563 

  ต่อหน้าที่ 4./ มติที่ประชุม 
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 มติท่ีประชุม  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองการประชุมดังกล่าว ด้วยเสียง ดังน้ี 

มติ 
จำนวน 
ราย 

จำนวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจำนวนหุ้น 
ที่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 31 438,801,853 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0 0.0000 
บัตรเสีย 0 0 0.0000 

จากจำนวน 438,801,853 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี 
 

 วาระท่ี  2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี  2563 
 ดร.วิศิษฐ์  องค์พิพัฒนกุล ประธานที ่ประชุม ได้กล่าวต่อที ่ประชุมว่า  บริษัทได้สรุปรายงานของ
คณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563  ซ่ึงปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ตามที่ได้
จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 แล้ว 

 ดร.วิศิษฐ์  องค์พิพัฒนกุล ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่  เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น    
ท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 
 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 
 

  วาระท่ี  3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2563   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
นางสาว ลภัสรินทร์  ไกรวงษ์วณิชรุ่ง กรรมการบริษัท  และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและการลงทุน    

ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า  คณะกรรมการบริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดของงบการเงิน ประจำปี 2563 ซ่ึงประกอบด้วยงบ
แสดงฐานะการเงิน  และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนาม
รับรองจากผู ้สอบบัญชีร ับอนุญาตของสำนักงาน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด และได้ร ับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้วลงในรายงานประจำปี 2563 ซึ ่งได้ส่งให้ท่านผู ้ถ ือหุ ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า        
พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาแล้วขอสรุปสาระสำคัญ ดังน้ี 

(หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ ปี 2563 ปี 2562 
เพิ่มข้ึน 
(ลดลง) 

ร้อยละ 

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

หนี้สินรวม 802.03 2,052.86 (1,250.83) (40.93) 

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

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

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

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

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

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

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

ต่อหน้าที่ 5./ นางสาวลภัสรินทร์ 
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ต่อหน้าที่ 6./ วาระที่ 5 

นางสาว ลภัสรินทร์  ไกรวงษ์วณิชรุ่ง กรรมการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและการลงทุน ได้
เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่  เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
งบการเงิน ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 มติท่ีประชุม  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2563  สิ้นสุด ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2563 ด้วยเสียงดังน้ี 
 

มติ 
จำนวน 
ราย 

จำนวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจำนวนหุ้น 
ที่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 31 438,801,853 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0 0.0000 

บัตรเสีย 0 0 0.0000 

จากจำนวน 438,801,853 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี 
 

 วาระท่ี  4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผล 
 นางสาว ลภัสรินทร์  ไกรวงษ์วณิชรุ่ง กรรมการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและการลงทุน แจ้ง
ต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ
กิจการหลังหักภาษี หรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจำเป็นอ่ืนใด และการจ่ายเงินปันผลน้ันไม่มีผลกระทบต่อการ
ดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หรือเว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการลงทุนในโครงการอ่ืน 
 ทั ้งนี ้  ในปี 2563 งบการเง ินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี บร ิษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน ด ังน้ัน 
คณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนองดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และงดจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย 

นางสาว ลภัสรินทร์  ไกรวงษ์วณิชรุ่ง กรรมการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและการลงทุน ได้
เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่  เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563 และงดจัดสรรทุนสำรองตาม
กฎหมาย  

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการ
ดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และงดจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยเสียง 
ดังน้ี 

มติ 
จำนวน 
ราย 

จำนวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจำนวนหุ้น 
ที่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย 31 438,801,853 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0 0.0000 

บัตรเสีย 0 0 0.0000 
จากจำนวน 438,801,853 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี 
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วาระท่ี  5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 
 นางสาว ลภัสรินทร์  ไกรวงษ์วณิชรุ่ง กรรมการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและการลงทุน ได้
กล่าวต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 18 สรุปใจความสำคัญว่าใน
การประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน  1 ใน 3  ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออก
ให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้  ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับ 1 ใน 3  กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามา
ดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน  
3 ท่าน ดังน้ี 

1.  ผศ.ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ กรรมการบริษัท 
2.  นาย ชาตรี  ศรีอุทารวงศ์ กรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ 
3.  นาย มณฑล  เชตุวัลลภกุล กรรมการบริษัท  

 ทั้งน้ี นายชาตรี  ศรีอุทารวงศ์ ซ่ึงครบกำหนดออกตามวาระ ได้แจ้งความประสงค์ว่าจะไม่ขอรับการเลือกตั้ง
กรรมการบริษัทอีก ในการนี้บริษัทไม่ประสงค์แต่งตั้งกรรมการใหม่ ดังนั้นบริษัทจึงมีกรรมกา รที่ต้องออกตามวาระ 
จำนวน 2 ท่าน ดังน้ี 

1.  ผศ.ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ กรรมการบริษัท 
2.  นาย มณฑล  เชตุวัลลภกุล กรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง

กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน  กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  ซึ่งกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรง
ตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เน่ืองจากปัจจุบันบริษัทยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรร
หาอย่างเป็นทางการ  แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว  คณะกรรมการบริษัทซ่ึงไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ 
ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยดูถึงความเหมาะสมด้าน
คุณวุฒิ  ประสบการณ์  ความเชี ่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู ้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั ้งมีคุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ 
เสนอแนะแนวนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เก่ียวข้อง และข้อบังคับของ
บริษัท  รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา จึงเห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจาก
ตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง 

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน 
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า  พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 แล้ว 
  

 ทั้งน้ี ในการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการน้ัน บริษัทมิได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ
รายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา 

อน่ึง  พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 31 ระบุว่า  
“ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท  ไม่ว่าจะทำเพื่อ
ประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อ่ืน  เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง” 

ดังน้ัน ก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติเลือกตั้ง ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  กรรมการบริษัท 2 ท่าน ที่เสนอแต่งตั้ง
ในการประชุมครั้งน้ี  ไม่มีกรรมการท่านใดที่เป็นกรรมการของบริษัทอ่ืนที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันกับบริษัท 
 
  

ต่อหน้าที่ 7./ นางสาวลภัสรินทร์ 
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ตอ่หน้าที่ 8./ 1.ค่าเบี้ยประชุม 

 นางสาว ลภัสรินทร์  ไกรวงษ์วณิชรุ่ง กรรมการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและการลงทุน ได้
เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่  เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
เลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้ 

 

 มติท่ีประชุม  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมตเิอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง ด้วยเสียง ดังน้ี 

 

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ ทั้งสิ้น 31 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 438,801,853 หุ้น 

 
รายชื่อกรรมการ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 
จำนวน 
ราย 

คะแนน 
เสียง 

ร้อยละ จำนวน 
ราย 

คะแนน
เสียง 

ร้อยละ จำนวน 
ราย 

คะแนน 
เสียง 

ร้อยละ คะแนน
เสียง 

ร้อยละ 

1. ผศ.ดร.สุลักษมณ์  
ภัทรธรรมมาศ 

31 438,801,853 100.0000 0 0 0.0000 0 0 0.0000 0 0.0000 

2. นาย มณฑล         
เชตุวัลลภกุล 

31 438,801,853 100.0000 0 0 0.0000 0 0 0.0000 
 

0 0.0000 

 

ดังน้ัน คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2564  มีจำนวนทั้งสิ้น 8 คน  มีรายนามดังต่อไปน้ี 
1. ดร. วิศิษฐ์  องค์พิพัฒนกุล  
2. นาย วุฒิชัย  ลีนะบรรจง 
3. นาย ธีรชัย  ลีนะบรรจง 

 4. ผศ. ดร. สุลักษมณ์  ภัทรธรรมมาศ  
 5. นาย ยรรยง  วัฒนวงศ์พิทักษ์ 
 6. นาย จักรธาร  โยธานันท์  

7. นาย มณฑล  เชตุวัลลภกุล 
 8. นางสาว ลภัสรินทร์  ไกรวงษ์วณิชรุ่ง 

วาระท่ี  6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 
นาย มณฑล  เชตุวัลลภกุล  กรรมการบริษัท ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนด

ว่า กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่  ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่  เงินเดือน  เบี้ยประชุม  
เบี้ยเลี้ยง  โบนัส  ซ่ึงในปี 2563  ค่าตอบแทนของกรรมการซ่ึงได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ  ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563  
เป็นจำนวนเงิน 2,500,000.-บาท  สำหรับปี 2563 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 
970,000.-บาท 

ทั้งน้ี บริษัทสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี 2564 ปรากฏตามสิ่งที่
ส่งมาด้วยลำดับที่ 2  ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 สำหรับ ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ  โดยเห็น
ควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 2,500,000.-บาท  ซ่ึงเท่าเดิมเม่ือเทียบกับปี 2563 
ทั้งน้ีไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท  ซ่ึงกำหนดการ
จ่ายเป็นรายครั ้ง  โดยกลั ่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง  ๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจาก
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน  และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจำนวนคณะกรรมการบริษัทโดยมี
รายละเอียดการจ่าย ดังน้ี  
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1. ค่าเบี้ยประชุม (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 

• ประธานกรรมการบริษัท  ประธานกรรมการตรวจสอบ  ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 25 ,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับ 
ท่านใดที ่ได้ร ับเงินเดือนประจำของบริษัทหรือบริษัทในเครือ จะได้ร ับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 
20,000.-บาท แทน 

• กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  กรรมการบริหารความเสี่ยง 
จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งน้ีสำหรับท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท
หรือบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน 

• ประธานกรรมการบริหาร จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งน้ีสำหรับท่านใดที่ได้รับ
เงินเดือนประจำของบริษัทหรือบริษัทในเครือ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม 

• กรรมการบริหาร จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000.-บาท ทั้งน้ีสำหรับท่านใดที่ได้รับเงินเดือน
ประจำของบริษัทหรือบริษัทในเครือ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม 

 

2. ค่าตอบแทนอ่ืน หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ 
  บริษัทไม่มีนโนบายให้ค่าตอบแทนอ่ืนนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงาน
ซ่ึงได้รับจากบริษัทตามปกติ  ไม่มีการให้หุ้น  หุ้นกู้  หรือหลักทรัพย์อ่ืนใดแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท 
 ทั้งน้ี  ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป  จนกว่าจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน  
 นาย มณฑล  เชตุวัลลภกุล  กรรมการบริษัท ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่  เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่าน
ใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ  ประจำปี 2564 ตามอัตรา
รายละเอียดข้างต้น 
 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 
2564 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ  ด้วยเสียง ดังน้ี 
 

มติ 
จำนวน 
ราย 

จำนวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจำนวนหุ้น 
ที่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย 31 438,801,853 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0 0.0000 
บัตรเสีย 0 0 0.0000 

จากจำนวน 438,801,853 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี 

 
 
 
 
 
 

ต่อหน้าที่ 9./ วาระที่ 7 
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ต่อหน้าที่ 10./ บริษัทย่อย 

วาระท่ี  7 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 
 ดร. วิศิษฐ์   องค์พิพัฒนกุล ประธานที่ประชุม  ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 120  แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535  ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบ
บัญชีของบริษัททุกปี  ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 
กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท  

สำหรับปี 2564  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของสำนักงานบัญชีแห่งใหม่ ซ่ึงอยู่
ในรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยใน
การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรายใหม่นั้น ได้คำนึงถึงคุณสมบัติต่าง ๆ อาทิ ความเป็นอิสระ ผลงานที่ผ่านมา 
ความสามารถในการให้คำแนะนำและคำปรึกษาที่มีประโยชน์ต่อบริษัทและบริษัทย่อย จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชี ประจำปี 2564 ดงัน้ี 

              ช่ือ-สกุล     เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
1. นางสาว ซูซาน  เอ่ียมวณิชชา  4036 
2. นาย สุชาติ  พานิชย์เจริญ  4475 
3. นางสาว ชื่นตา  ชมเมิน   7570 
4. นางสาว วันดี  เอ่ียมวณิชชา  8210 
5. นาย เกียรติศักดิ์  วานิชย์หานนท์   9922 

แห่งสำนักงาน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด  เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564  เป็นปีที่สอง เน่ืองจากเป็นผู้มี
ความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีทีม
สนับสนุนเพียงพอ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และพิจารณาเห็นควรอนุมัติค่าตอบแทน ดังน้ี  
 
 
 
 
 
 
 

โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งหรือผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตในนาม สำนักงานบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด  เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดทำงบการเงินจะสามารถ
ดำเนินการตรวจสอบได้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา 

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื ่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท/ บริษัทย่อย/
ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท  และนอกจากน้ี ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 12 แห่งของบริษัท ซ่ึงมี
ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 รวม 12 แห่ง จำนวน 6,567,000.-บาท  

อนึ่ง ถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นผู้สอบบัญชีและสังกัดสำนักงานเดียวกัน  ก็ตาม 
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเชื่อม่ันว่าผู้สอบบัญชีจะสามารถจัดทำงบการเงินของบริษัทและ 
 
 

 
รายละเอียด 

จำนวนเงิน  
ปี 2564 
(บาท) 

จำนวนเงิน  
ปี 2563 
(บาท) 

ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1-3 750,000.- 750,000.- 

ค่าสอบบัญชีประจำปี  750,000.- 750,000.- 

รวมท้ังสิ้น 1,500,000.- 1,500,000.- 
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บริษัทย่อยได้ทันตามกำหนดเวลา เน่ืองจากผู้สอบบัญชีจะมีการนัดประชุมร่วมกับผู้บริหารเพื่อวางแผนการตรวจสอบ
อย่างเป็นระบบและกำหนดระยะเวลาในการตรวจสอบเป็นการล่วงหน้า 

 

 ดร. วิศิษฐ์   องค์พิพัฒนกุล ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่  เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้น
ท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 และกำหนดจำนวน
เงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000.-บาท 
 
 มติท่ีประชุม   ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมตเิป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ 

              ช่ือ-สกุล     เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
1. นางสาว ซูซาน  เอ่ียมวณิชชา  4036 
2. นาย สุชาติ  พานิชย์เจริญ  4475 
3. นางสาว ชื่นตา  ชมเมิน   7570 
4. นางสาว วันดี  เอ่ียมวณิชชา  8210 
5. นาย เกียรติศักดิ์  วานิชย์หานนท์   9922 

แห่งสำนักงาน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564  และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 
2564  เป็นจำนวนเงิน 1,500,000.-บาท ด้วยเสียง ดังน้ี 
 

มติ 
จำนวน 
ราย 

จำนวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจำนวนหุ้น 
ที่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 31 438,801,853 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0 0.0000 

บัตรเสีย 0 0 0.0000 
จากจำนวน 438,801,853 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต่อหน้าที่ 11/. วาระที่ 8 
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วาระท่ี  8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ  

ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

 นาย มณฑล  เชตุวัลลภกุล  กรรมการบริษัท ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีความประสงค์ขออนุมัติ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก จำนวน 968,684,506 บาท  เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 745,141,929 บาท โดย
วิธีการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 223,542,577 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  ซ่ึงเป็นหุ้นสามัญที่สำรองไว้ใน
การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และขอขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 
ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เม่ือวันที่ 30 เมษายน 2563 และแก้ไขหนังสือบริคณห์
สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและ
ใช้ข้อความใหม่ ดังน้ี 

  

 ทั้งน้ี ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนาย
ทะเบียน  
 นาย มณฑล  เชตุวัลลภกุล  กรรมการบริษัท ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่  เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่าน
ใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. 
ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 
 

 มติท่ีประชุม  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติให้การลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและการมอบอำนาจตามที่เสนอทุกประการ 
ด้วยเสียงดังน้ี 
 

มติ 
จำนวน 
ราย 

จำนวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจำนวนหุ้น 
ที่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 31 438,801,853 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0 0.0000 

บัตรเสีย 0 0 0.0000 

จากจำนวน 438,801,853 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี 
 

ต่อหน้าที่ 12./ วาระที่ 9 

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 745,141,929 บาท (เจ็ดร้อยสี่สิบห้าล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพัน
เก้าร้อยย่ีสิบเก้าบาท) 

 แบ่งออกเป็น 745,141,929 หุ้น (เจ็ดร้อยสี่สิบห้าล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพัน
เก้าร้อยย่ีสิบเก้าหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ 1  บาท (หนึ่งบาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น    
 หุ้นสามัญ 745,141,929 หุ้น (เจ็ดร้อยสี่สิบห้าล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพัน

เก้าร้อยย่ีสิบเก้าหุ้น) 
 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น) 
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ต่อหน้าที่ 13./ วาระที่ 10 

วาระท่ี  9 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ 
ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 นาย มณฑล  เชตุวัลลภกุล  กรรมการบริษัท ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการเตรียมเงินทุนให้พร้อม
สำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือ การลงทุนในอนาคต จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณา
อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม จำนวน 745,141,929 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,341,255,471 
บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 596,113,542 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดดังน้ี 
1) เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 223,542,578 หุ้น  
2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 5 “ CEN-W5” 

จำนวน 372,570,964 หุ้น ซ่ึงจะออกให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 
 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน จดทะเบียนของ
บริษัทดังน้ี 

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,341,255,471 บาท (หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบเอ็ดล้านสองแสนห้า
หมื่นห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาท) 

 แบ่งออกเป็น 1,341,255,471 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบเอ็ดล้านสองแสนห้า
หมื่นห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ 1  บาท (หนึ่งบาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น    
 หุ้นสามัญ 1,341,255,471 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบเอ็ดล้านสองแสนห้า

หมื่นห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหุ้น) 
 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น) 

  

 ทั้งน้ี ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนาย
ทะเบียน  
 นาย มณฑล  เชตุวัลลภกุล  กรรมการบริษัท ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่  เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้น
ท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ 
ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติให้การเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการมอบอำนาจตามที่เสนอทุก
ประการ ด้วยเสียงดังน้ี 
 

มติ 
จำนวน 
ราย 

จำนวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจำนวนหุ้น 
ที่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 31 438,801,853 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0 0.0000 

บัตรเสีย 0 0 0.0000 

จากจำนวน 438,801,853 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี 
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วาระท่ี  10   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบ 
มอบอำนาจท่ัวไป (General Mandate) 

 นางสาว ลภัสรินทร์  ไกรวงษ์วณิชรุ่ง กรรมการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและการลงทุน ได้
กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในวาระที่ 9 ข้างต้น 
จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 
223,542,578 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท  (คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว)  

ทั้งนี้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการ
บริษัท และ/หรือ รองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 1 และ/หรือ รองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 2 และ/หรือ 
ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขาย
หุ้นให้กลุ่มบุคคลใดก่อนหรือทุกกลุ่มบุคคลร่วมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงให้มีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขาย 
วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว อน่ึง 
เม่ือมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามที่ระบุไว้ในตารางข้างต้นแล้ว ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของทุน
ชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน 

และให้บริษัทดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจำปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป 
ทั้งน้ีแล้วแต่วันใดจะถึงก่อน 

นางสาว ลภัสรินทร์  ไกรวงษ์วณิชรุ่ง กรรมการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและการลงทุน ได้
เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่  เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ ่มทุนเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการมอบอำนาจตามที่ เสนอทุก
ประการ ด้วยเสียงดังน้ี 
 

มติ 
จำนวน 
ราย 

จำนวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจำนวนหุ้น 
ที่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 30 438,801,843 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 1 10 0.0000 

งดออกเสียง 0 0 0.0000 

บัตรเสีย 0 0 0.0000 
จากจำนวน 438,801,853 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี 

 
 
 
 

ต่อหน้าที 14./ วาระที่ 11 
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 วาระท่ี  11   พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญ  
ของบริษัท(“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 5”(“CEN-W5”)) ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
ของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 

 นางสาว ลภัสรินทร์  ไกรวงษ์วณิชรุ่ง กรรมการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและการลงทุน 
ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่กล่าวมาในวาระที่ 9 และเพื่อ
รองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 “CEN-W5”  จำนวนไม่
เกิน 372,570,964 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุ้น
สามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 2.14 บาท ต่อหุ้น ดัง
รายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 5 “CEN-W5”  
 และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธาน
กรรมการบริษัท และ/หรือ รองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 1 และ/หรือ รองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 2 
และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที ่บริหาร เป็นผู ้มีอำนาจในการกำหนดและ
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอ่ืน ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคาและอัตราการใช้สิทธิ การจัดสรร 
และวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิน้ี ตลอดจนมีอำนาจในการกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้ งดำเนินการต่างๆ อัน
จำเป็นและสมควรอันเก่ียวเน่ืองกับการออกขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องอ่ืน 
 นางสาว ลภัสรินทร์  ไกรวงษ์วณิชรุ่ง กรรมการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและการลงทุน ได้
เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่  เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท(“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 5”(“CEN-W5”)) 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 

 

 มติท่ีประชุม  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 5”(“CEN-W5”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตาม
สัดส่วนการถือหุ้นและการมอบอำนาจตามที่เสนอทุกประการ ด้วยเสียงดังน้ี 
 

มติ 
จำนวน 
ราย 

จำนวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจำนวนหุ้น 
ที่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย 31 438,801,853 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0 0.0000 

บัตรเสีย 0 0 0.0000 
จากจำนวน 438,801,853 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี 

 
 
 

ต่อหน้าที่ 15./ วาระที่ 12 
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วาระท่ี  12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 
ดร.วิศิษฐ์  องค์พิพัฒนกุล ประธานที่ประชุม  ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่  เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น

ท่านใดซักถาม เพิ่มเติม  ประธานที่ประชุม  ได้กล่าวขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับมาตรการน้ี และแจ้งว่า
ขณะนี้ได้ดำเนินตามวาระต่างที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และได้รับการพิจารณาจากการประชุมผู้ถือหุ้น
ครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลา
มาร่วมประชุมในครั้งน้ีและขอขอบคุณ บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งน้ี 

เลิกประชุมเวลา 14.50 น. 

-ดร.วิศิษฐ์  องค์พิพัฒนกุล- 
(ดร.วิศิษฐ์  องค์พิพัฒนกุล) 
     ประธานที่ประชุม 

 รับรองว่าถูกต้อง 

 -นาย วุฒิชัย  ลีนะบรรจง-   -นางสาว ลภัสรินทร์  ไกรวงษ์วณิชรุ่ง- 
 (นาย วุฒิชัย  ลีนะบรรจง)  (นางสาว ลภัสรินทร์  ไกรวงษ์วณิชรุ่ง) 

  กรรมการ  กรรมการ 



สิ่งท่ีส่งมาด้วย ลำดับท่ี 2 
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รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) 

และแบบแจ้งการประชุม 



สิ่งท่ีส่งมาด้วย ลำดับท่ี 3 
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ข้อมูลของบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อให้เขา้ดำรงตำแหน่งกรรมการ 
แทนกรรมการท่ีครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ  

1. ประวัติของบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อ

1.1  นายธีรชัย  ลีนะบรรจง 

• อายุ :  51  ป ี

• สัญชาติ  :  ไทย 

• ดำรงตำแหน่งในบริษัท :  กรรมการบริษัท  รองประธานกรรมการบริษัท 
  และ กรรมการบริหาร 

• คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด  :
- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (เอกการตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

• การอบรมบทบาทหน้าท่ีเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 104/2013

• ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งต้ัง : กรรมการบริษัท  ซ่ึงไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา
เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการ  แต่ในกระบวนการคัดเลือก
ดังกล่าว  คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ  ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติที่
เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ  ประสบการณ์
ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ  มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมี
ทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะ
แนวนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เก่ียวข้อง และข้อบังคับของ
บริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

• จำนวนปีท่ีเคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท :  9 ป ี (ปี 2556) 

• ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ :  ด้านการบริหารธุรกิจ 

• วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ :  3  ป ี

• สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :  1,412,000 หุ้น คิดเป็น 0.19% 
 (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :   -ไม่มี- 
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• ประวัติการทำงานปัจจุบัน 

ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทย่อย จำนวน 2 แห่ง  

ปี 2562-ปัจจุบัน 
 
 
ปี 2556-ปัจจุบัน 
ปี 2558-ปัจจุบัน 

รองประธานกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริหาร 

บมจ. สกาย ทาวเวอร์  

ปี 2559-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บมจ. ระยองไวร์  อินดัสตรีส์ 

ดำรงตำแหน่งบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน  จำนวน 10 แห่ง 

ปี 2563-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท Ultra Asia Investment Pte.Ltd. 

ปี 2563-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท Ultra Network Pte.Ltd 
ปี 2563-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท Sky Tower Infar Inc. 

ปี 2562-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท Ultra Asia Singapore Pte.Ltd 

ปี 2560-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท UWC (Cambodia) Co., Ltd. 

ปี 2560-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท Interglob Investment Co., Ltd. 
ปี 2559-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์  

ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. เอเวอร์กรีน ไบโอแมส 

ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. พาราไดซ์ กรีน เอนเนอยี่ 
ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. อัลตร้า เอเชีย 

   

   

ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นท่ีมิใช่บริษัทจดทะเบียน        -ไม่มี- 
ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นท่ีอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  -ไม่มี- 

 

• คุณสมบัติต้องห้าม 
- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรัพย์ซ่ึงได้กระทำโดยทุจริต 

- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท  บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรือบริษัทที่เก่ียวข้อง ในรอบปีที่ผ่านมา 

• การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีท่ีผ่านมา 
-      คณะกรรมการบริษัท                5/5 ครั้ง    
-      คณะกรรมการบริหาร                2/2 ครั้ง 
-      สามัญผู้ถือหุ้น      1/1 ครั้ง 
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1.2  นายยรรยง  วัฒนวงศ์พิทักษ์   
• อายุ   :  56  ปี     

• สัญชาติ     :  ไทย 

• ดำรงตำแหน่งในบริษัท :  กรรมการบริษัท   กรรมการอิสระ   
   กรรมการตรวจสอบ  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
   กรรมการบริหารความเสี่ยง 

• คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :   
-   ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
-   ปริญญาตรี การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

• การอบรมบทบาทหน้าท่ีเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :  

- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 90/2011 

• ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งต้ัง : กรรมการบริษัท  ซ่ึงไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา  
เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการ  แต่ในกระบวนการคัดเลือก
ดังกล่าว  คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ  ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติที่
เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ  ประสบการณ์  
ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ  มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมี
ทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะ
แนวนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เก่ียวข้อง และข้อบังคับของ
บริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา   

• จำนวนปีท่ีเคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท  :  10 ปี (ตั้งแต่ ปี 2555) 

• จำนวนปีท่ีเคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ  :  10 ปี (ตั้งแต่ ปี 2555) 

• ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ   :  ด้านการบริหารธุรกิจ บัญชีและการเงิน 

• วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ    :  3  ป ี  

• สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท       :   -ไม่มี- 
       (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    :   -ไม่มี- 

• ประวัติการทำงานปัจจุบัน 

ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง  

ปี 2555-ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ-การเงิน บมจ. เอสซีแอสเสท คอร์ปอเรชั่น 

ดำรงตำแหน่งบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน  -ไม่มี- 
ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นท่ีมิใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- 

ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นท่ีอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  -ไม่มี- 
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• คุณสมบัติต้องห้าม 

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรัพย์ซ่ึงได้กระทำโดยทุจริต 

- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท  บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรือบริษัทที่เก่ียวข้อง ในรอบปีที่ผ่านมา 

• การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีท่ีผ่านมา 

-      คณะกรรมการบริษัท                      4/5 ครั้ง    
-      คณะกรรมการตรวจสอบ  4/5 ครั้ง 
-      คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง 
-      สามัญผู้ถือหุ้น               1/1 ครั้ง 
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1.3  นายเชิดศักด์ิ  กู้เกียรตินันท์  
• อายุ   :  69  ปี        

• สัญชาติ     :  ไทย 

• ดำรงตำแหน่งในบริษัท :  กรรมการบริษัท กรรมบริหาร 

• คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :   
- B.Sc. (Economics) Honours, Major in Accounting and Finance,  

London School of Economics and Political Science (LSE), University of London (1975) 
-    M.Sc. (Systems Analysis), Aston University (1976), United Kingdom 

• การอบรมบทบาทหน้าท่ีเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :  

- Director Certification Program (DCP) รุ่น 74/2013 

• ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา 
เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการ แต่ในกระบวนการคัดเลือก
ดังกล่าว คระกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที ่ได้ร ับการเสนอชื ่อ ได้ร ่วมกันพิจารณาคุณสมบัติที่
เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์
ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมี
ทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะ
แนวนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เก่ียวข้อง และข้อบังคับของ
บริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา 

• จำนวนปีท่ีเคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท  :   16 สิงหาคม 2564 (ตั้งแต่ ป ี2564) 

• ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ   :   ด้านการบริหารธุรกิจ บัญชีและการเงิน 

• วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ    :  3  ป ี  

• สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท       :   -ไม่มี- 
       (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    :   -ไม่มี 

• ประวัติการทำงานปัจจุบัน 

ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทย่อย จำนวน 1 แห่ง  
ปี 2564-ปัจจุบัน 
 

กรรมการบริษัท 
กรรมการผู้จัดการ 

บมจ. ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ 
 

ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นท่ีมิใช่บริษัทจดทะเบียน        -ไม่มี- 
ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นท่ีอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  -ไม่มี- 

• คุณสมบัติต้องห้าม 

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรัพย์ซ่ึงได้กระทำโดยทุจริต 

- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท  บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรือบริษัทที่เก่ียวข้อง ในรอบปีที่ผ่านมา 
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• การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีท่ีผ่านมา 

-      คณะกรรมการบริษัท                      2/5 ครั้ง    
-      คณะกรรมการบริหาร   1/3 ครั้ง 
-      สามัญผู้ถือหุ้น               -/- ครั้ง 



สิ่งท่ีส่งมาด้วย ลำดับท่ี 4 
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 (F 53-4) 
แบบรายงานการเพ่ิมทุน 

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) 
วันท่ี 21 มีนาคม 2565 

ข้าพเจ้า บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ ่ง  เน็ตเวิร ์ค จำกัด (มหาชน)  (“บริษัท”) 
ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565  เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565  เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้น
เพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)  

1. การเพ่ิมทุน
1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้จัดสรรหุ้น เพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป

(General Mandate) จำนวน 223,542,578 หุ้น  ซึ่งมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่ได้รับการอนมุตัิ
จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 โดยบริษัทจะดำเนินการจัดสรรรายละเอียดดังนี้ 

กรณีการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปทุกข้อ ยกเว้นข้อ 2.2 
กรณีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4 

การเพ่ิมทุน ประเภทหุ้น จำนวนหุ้น มูลคา่ท่ีตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

  แบบกำหนดวัตถุประสงค์ใน หุ้นสามัญ - - - 
 การใช้เงินทุน หุ้นบรุิมสิทธิ - - - 

 แบบมอบอำนาจทั่วไป หุ้นสามัญ 223,542,578 1 223,542,578 
 (General Mandate) หุ้นบรุิมสิทธิ - - - 
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2. การจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
 2.2  แบบมอบอำนาจท่ัวไป (General Mandate) 

จัดสรรให้แก ่
ประเภท

หลักทรัพย์ 
จำนวนหุ้น 

ร้อยละต่อ 
ทุนชำระแล้ว1/ หมายเหต ุ

ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) 
หรือ 

หุ้นสามญั 
หุ้นบรุิมสทิธิ 

223,542,578 
- 

30.00 
- 

โปรดดูหมายเหต ุ
- 

ประชาชน (PO) 
หรือ 

หุ้นสามญั 
หุ้นบรุิมสทิธิ 

149,028,385 
- 

20.00 
- 

โปรดดูหมายเหต ุ
- 

บุคคลในวงจำกัด (PP) 
หรือ 

หุ้นสามญั 
หุ้นบรุิมสทิธิ 

74,514,193 
- 

10.00 
- 

โปรดดูหมายเหต ุ
- 

1/  ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันทีค่ณะกรรมการบริษทัจดทะเบยีนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate  
 

หมายเหตุ :  
1) มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธาน

กรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบรษัิทในคราวเดียวกันหรอื
หลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายหุ้นให้กลุ ่มบุคคลใดก่อนหรือทุกกลุ่มบุคคลร่วมกันในคราว
เดียวกันก็ได้ รวมถึงให้มีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที ่เสนอขาย และ
รายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว อนึ่ง เมื่อมีการ
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามตารางข้างต้นแล้ว ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของทุน
ชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน 

 

2) ให้บริษัทดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน 

 

3) ราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามที่กำหนดในประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้น
ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกนิสิบห้าวัน
ทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น 
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3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัติการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 คือ วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. 

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื ่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ทั ้งนี ้ถือว่าเป็นการจัดประชุม ณ บริษัท      
แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ช้ัน 17 
ห้องเลขที่ 1703,1704 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร โดยกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 5 
เมษายน 2565 
 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการ
ขออนุญาต (ถ้ามี) 

 4.1 การอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 
 4.2 ยื่นขอจดทะเบียนการลดทุน  เพิ่มทุนและทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย ์
 4.3 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบ
อำนาจทั่วไปที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจำกัดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

5. วัตถุประสงค์ของการเพ่ิมทุน และการใช้เงินทุนในส่วนท่ีเพ่ิม 
 5.1 เพื่อนำเงินที่ได้มาใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียนของบรษัิท และเพื่อใช้ในการขยายกิจการของบริษัท
ในอนาคต 
 

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
 6.1  เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินกิจการและขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต 
  

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
 7.1  นโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงนิเฉพาะ
กิจการหลังหักภาษี หรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้น  ไม่มี
ผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หรือเว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการลงทุน
ในโครงการอื่น  
 7.2  ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงนิปันผลจากการดำเนินงานเริม่ตั้งแต่งวดที่มีการเสนอ
ขายหุ้นเพิ่มทุนและนำหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 
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8. รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการ
อนุมัติการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน

- ไม่มี – 

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพ่ิมทุน/ จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน

ลำดับ การดำเนินการ กำหนดการ 
1. วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 21 มีนาคม 2565 
2. วันกำหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้า

ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565  
วันที่ 5 เมษายน 2565 

3. วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 วันที่ 29 เมษายน 2565 
4. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ General Mandate ตามที่คณะกรรมการบริษัท

จะมีมติต่อไป 
5. จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว และนำหุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรแล้ว

เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เพื่อทำการซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ภายหลังจากทีม่ีการจัดสรร
หุ้นเพิม่ทุน 

ในแต่ละคราว 
6. ลดทุนจดทะเบียน ในกรณีที่ครบกำหนดระยะเวลาการจัดสรร

หุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate และมีหุ้นเพิ่มทุนที่ไม่ได้
รับการจัดสรรเหลืออยู่ 

ก่อนมีการเพิม่ทุน 
ในครั้งถัดไป 

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ 

 (นายเชิดศักดิ์  กู้เกียรตินันท์)    (นางสาวลภัสรินทร์  ไกรวงษ์วณิชรุ่ง) 
 กรรมการ                                    กรรมการ 



สิ่งท่ีส่งมาด้วย ลำดับท่ี 5 

- 36 - 

นิยามกรรมการอิสระ 

บริษัท  แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)  ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้  ซ่ึงมีความ
เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีความเป็นอิสระและมี
คุณสมบัติ ดังน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5  ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระ
รายน้ันๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มี
อำนาจควบคุมของบริษัท  บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือของผู้มี
อำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับ
แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ  ทั้งน้ี ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ
หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา
มารดา คู่สมรส  พี่น้อง  และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร  ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ผู้มีอำนาจควบคุม
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร  หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มี  หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัท  ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน  รวมทั้งไม่เป็น
หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม  ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท  บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่ กระทำเป็นปกติเพื่อ
ประกอบกิจการการเช่า  หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์  รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ  หรือการให้ 
หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน
หน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทำนองเดียวกัน ซ่ึงเป็นผลให้บริษัท หรือ คู่สัญญามีภาระหน้ีที่ต้องชำระต่ออีก
ฝ่ายหน่ึง  ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 25 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่
จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งน้ีการคำนวณภาระหน้ีสินดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่
เก่ียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เก่ียวโยงกัน 
โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดังกล่าว ให้นับรวมภาระหน้ีสินที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5. ไม่เป็น  หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม
ของบริษัท  และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย  ผู้มีอำนาจควบคุม  หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี  ซ่ึงมีผู้สอบ
บัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่  เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
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หรือมีผู้อำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย  ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการ
ทางวิชาชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง
เป็นกรรมการอิสระ 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น  เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือ      
ผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท  หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่ มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่ มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักง าน          
ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ      
บริษัทอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการดำเนินงานของบริษัท 
 

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม ข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระ อาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) 
ได้ 
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ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
ท่ีบริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉนัทะจากผู้ถือหุ้น 

ชื่อ – สกุล ดร.วิศิษฐ์  องค์พิพัฒนกุล 

อายุ (ปี) 58 

ท่ีอยู่ เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์  ชั้น 17 ห้องเลขที่ 1703,1704 ถนนพระราม 3 
แขวงช่องนนทรี   เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร  10120 

ดำรงตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ  และ 
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ (DBA) of Asian   Institute of Technology (AIT) 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟลอริด้า  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาโท  ศิลปศาสตร์-กฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การอบรม 
หลักสูตรกรรมการ 

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

ประวัติการทำงาน ปี 2562 - ปัจจุบัน   ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ และ บจก. สตาร์มันน่ี 
ปี 2554 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท  บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา 
ปี 2553 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท และ กรรมการผู้จัดการ  บล. ทรีนีตี้ จำกัด 

สัดส่วนการถือหุ้น -ไม่มี- 

ประวัติการทำผิดกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา 

-ไม่มี- 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

-ไม่มี- 

วาระท่ีมีส่วนได้เสียในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ 

วาระที่  5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เน่ืองจากเป็นผู้ที่ครบวาระใน
ปีนี้เช่นกัน และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และ  
ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมที่จัดสรรให้
กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ 

การเข้าร่วมประชุม 
ในรอบปีท่ีผ่านมา 

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

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ -ไม่มี- 

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) -ไม่มี- 
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ -ไม่มี- 
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ชื่อ – สกุล นายยรรยง  วัฒนวงศ์พิทักษ์ 

อายุ (ปี) 56 
ท่ีอยู่ เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้องเลขที่ 1703,1704   ถนนพระราม 3  

แขวงช่องนนทรี   เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร  10120 

ดำรงตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
และกรรมการบริหารความเสี่ยง  

คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาตรี การเงินการธนาคาร  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

การอบรม 
หลักสูตรกรรมการ 

- Directors Accreditation Program  (DAP)  รุ่น 90/2011  
 

ประวัติการทำงาน ปี 2555 - ปัจจุบัน  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ-การเงิน  บมจ. เอสซีแอสเสท คอร์ปอเรชั่น 

สัดส่วนการถือหุ้น -ไม่มี- 
ประวัติการทำผิดกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา 

-ไม่มี- 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

-ไม่มี- 

วาระท่ีมีส่วนได้เสียในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ 

ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมที่จัดสรรให้
กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ 

การเข้าร่วมประชุม 
ในรอบปีท่ีผ่านมา 

- คณะกรรมการบริษัท                     4/5   ครั้ง 
- คณะกรรมการตรวจสอบ                4/5   ครั้ง 
- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน   1/1   ครั้ง 
- สามัญผู้ถือหุ้น                             1/1   ครั้ง 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ -ไม่มี- 

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) -ไม่มี- 
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ -ไม่มี- 
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ชื่อ – สกุล นายจักรธาร   โยธานันท์ 

อายุ (ปี) 52 

ท่ีอยู่ เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17  ห้องเลขที่ 1703,1704 ถนนพระราม 3  
แขวงช่องนนทรี   เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร  10120 

ดำรงตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ  
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ สาขากฎหมายเศรษฐกิจ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

การอบรม 
หลักสูตรกรรมการ 

- Directors Accreditation Program  (DAP)  รุ่น 79/2009  
 

ประวัติการทำงาน ปี 2550 - ปัจจุบัน  กรรมการผู้จัดการ  บจก. ภูผาอินเตอร์ 

สัดส่วนการถือหุ้น -ไม่มี- 

ประวัติการทำผิดกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา 

-ไม่มี- 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

-ไม่มี- 

วาระท่ีมีส่วนได้เสียในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ 

วาระที่  5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เน่ืองจากเป็นผู้ที่ครบวาระใน
ปีนี้เช่นกัน และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และ  
ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมที่จัดสรรให้
กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ 

การเข้าร่วมประชุม 
ในรอบปีท่ีผ่านมา 

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

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ -ไม่มี- 

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) -ไม่มี- 
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ -ไม่มี- 
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ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะท่ีเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

การประชุมผู้ถือหุ้น 
ข้อ  33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับ

แต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท 
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว  ให้เรียกว่าประชุมวิสามัญ  คณะกรรมการจะเรียก

ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร  หรือ  เม่ือผู้ถือหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้
ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่
ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซ่ึง
เข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้น้ันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วัน
ครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดย
บริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย อันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด  จำนวน      
ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ ที่ 35 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกัน
รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งน้ันให้แก่บริษัท 

ข้อ  34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น  ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม  ระบุสถานที่ วัน  เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม  และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม  พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะ
เสนอเพื่อทราบ  เพื่ออนุมัติหรือพิจารณา  รวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่
น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม  และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่
น้อยกว่า 3 วัน 

ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด  วัน  เวลา  และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นน้ันต้อง
อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาหรือจังหวัดใกล้เคี ยงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และ
สำนักงานสาขา  หรือจังหวัดอ่ืนตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม 

ข้อ  35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น  ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)  มาประชุมไม่น้อย
กว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1  ใน 3  ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)  มาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่า  1  ใน  3  ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด  เม่ือล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้น ซ่ึงมาเข้า
ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้  หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นน้ันได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้
การประชุมเป็นอันระงับไป  หากว่าการประชุมผู ้ถ ือหุ ้นนั ้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู ้ถือหุ ้นร้องขอให้
คณะกรรมการนัดประชุมใหม่  และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการ
ประชุมครั้งหลังน้ีไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 
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 ข้อ  38. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังน้ี 
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของ

บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 
(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล 
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี 
(6) กิจการอ่ืนๆ 

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน   
 ข้อ  36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น  ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนซ่ึงบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและ  ออก
เสียงแทนตนในการประชุมก็ได้  หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไป
ตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด 
 หนังสือมอบฉันทะน้ีจะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุม
ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 
 

 ข้อ  37. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง  และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้
ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี 
 ในกรณีปกติ  ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน  ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 
 ในกรณีดังต่อไปน้ี  ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3  ใน 4  ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การทำ  แก้ไข  หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ 
(ง) การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท 
(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอ่ืน โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน 
(ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 
(ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้ 
(ซ) การควบหรือเลิกบริษัท 

 

วิธีการเลือกต้ังกรรมการ   กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ  และการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
 ข้อ  16. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน  แต่ไม่มากกว่า 15 คน  
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร  และกรรมการของ
บริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด 
 กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่  ซ่ึงค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม  
เบี้ยเลี้ยง  โบนัส 
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 ข้อ  17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปน้ี 
1. ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่ึงหุ้นต่อเสียงหน่ึง 
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือ

หลายคนเป็นกรรมการก็ได้  แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า

จำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน  ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งใน
ลำดับ   ถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้ง
น้ันให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

 

ข้อ  18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3  ถ้าจำนวนกรรมการที่
จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้  ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน  3 
 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก  และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน   หากกรรมการมิได้
ตกลงกันเองเป็นวิธีอ่ืนให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก  ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด
น้ันเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง  กรรมการที่ออกตามวาระน้ันอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ ก็ได้ 
  

 ข้อ  22. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่ง  ก่อนถึงคราวออกตามวาระ ได้ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อย
กว่าก่ึงหน่ึงของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมน้ัน 
 

 ข้อ  23. ให้คณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่
คณะกรรมการหรือประชุมผู ้ถ ือหุ ้นพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ ่งหรือหลายคนเป็นรองประธาน
กรรมการก็ได้  คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการอย่างใดอย่าง
หน่ึงแทนคณะกรรมการก็ได้ 
 

 ข้อ  24. กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท 
  ทั้งน้ี  คณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทก็ได้ 
 

 ข้อ  31. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท  เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง 
 

การแต่งต้ังผู้สอบบัญชี 
 ข้อ  43. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท 
 

การจ่ายเงินปันผล 
 ข้อ  46. ภายในข้อบังคับ ข้อ 47.  ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรในกรณีที่
บริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล 
 เงินปันผลสำหรับหุ้นสามัญให้แบ่งตามจำนวนหุ้น  หุ้นละเท่าๆ กัน 
 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว  ในเม่ือเห็นว่าบริษัทมีผลกำไร
สมควรพอที่จะทำเช่นน้ัน  และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 
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การจ่ายเงินปันผล  ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการ ลงมติแล้วแต่
กรณี  ทั้งน้ีให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลน้ันในหนังสือพิมพ์ภายใน 1 
เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี 

ข้อ  47. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสำรอง  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ
ประจำปี  หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)  จนกว่าทุนสำรองน้ีจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  ของทุนจด
ทะเบียน  นอกจากเงินทุนสำรองที่ได้ระบุไว้แล้ว  คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติเพื่อจัดสรรเงิน
ไว้เป็นทุนสำรองอย่างอ่ืนตามที่เห็นสมควรเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้ 

เรื่องอื่นๆ 
ข้อ  50. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มา

หรือจำหน่ายไปซึ ่งสินทรัพย์สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย  ตามความหมายที ่กำหนดตามประกาศตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน  หรือการได้มาหรือ
จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สำคัญของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี  ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิ ธีการตามที่
ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องน้ันๆ ด้วย 



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  

 

***************************** 

http://www.cenplc.com/


คู่มือการใชง้าน
ระบบการประชมุผูถ้อืหุน้ผา่นสือ่อเิลก็ทรอนกิส์

บริการโดย บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จ ากัด (DAP) 
กลุ่มบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เวอร์ชั่น 2.0 (2565)

DAP e-Shareholder Meeting

สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 9



สารบัญ

เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน
ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(DAP e-Shareholder Meeting)

1

2

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม 3
การใช้งานฟังก์ชั่นค าถาม (e-Question) และ
ฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง (e-Voting)4

การต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ (Reset Password)5

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)



เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน
ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)1

เตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีกล้องถ่ายรูป เพื่อใช้ลงทะเบียนการเข้าประชุม 

PC Computer Notebook

Google Chrome (แนะน า) Safari Internet Explorer

เอกสารที่ต้องใช้ส าหรับการลงทะเบียน

สามารถเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผ่าน Web Browser 

หนังสือเดินทางบัตรประจ าตัวประชาชน

บุคคลธรรมดา

หนังสือเดินทาง

นิติบุคคล

หนังสือรับรองนิติบุคคล บัตรประจ าตัวประชาชน

หรือ

Tablet Mobile

3

หรือ



ช่องทางการลงทะเบียนเข้าประชุมส าหรับผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารยืนยันตัวตน ไปยังบริษัทจดทะเบียนเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม ตามที่ระบุในหนังสือ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้น 

ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะได้ 
กรุณาศึกษารายละเอียดการมอบฉันทะ ได้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting (e-Registration)

กรณีมอบฉันทะ

* กรุณาศึกษารายละเอียดการลงทะเบียน อาทิ เอกสาร / ช่องทางการน าส่งเอกสาร ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

1
เข้าประชุมด้วยตนเอง

มอบฉันทะให้ผู้อื่น (ก)

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (ข)

บุคคลธรรมดาไทย บุคคลต่างชาติ นิติบุคคล

ลงทะเบียนโดยส่งเอกสารไปยังบริษัท*2

4

เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน
ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)1

เจ้าหน้าที่บริษัทจดทะเบียน ตรวจสอบข้อมูล และลงทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้น โดยระบบจะแจ้งผลการ
ลงทะเบียน พร้อม username ในการเข้าประชุมให้ผู้ถือหุน้ต่อไป

* กรณีมอบฉันทะให้ผู้อ่ืน (ข) สามารถลงทะเบียนได้โดยส่งเอกสารไปยังบริษัท (ช่องทางที่ 2)



ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

เข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนได้จากลิงคก์ารลงทะเบียนที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
1. กดเลือก “ลงทะเบียนใหม”่

2. ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเง่ือนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting
โดยท าเครื่องหมาย และกดปุ่ม “ตกลง”

5

2



ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

ขั้นตอนที่ 1
เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2
ระบุประเภทผู้ถือหุ้น

บุคคลธรรมดาไทย บุคคลต่างประเทศ / 
บุคคลที่ไม่มีบัตร ประประชาชน

นิติบุคคล

ขั้นตอนที่ 3
กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น

▪ ชื่อ-นามสกุล 
▪ เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร 
▪ วัน เดือน ปี เกิด (กรุณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
▪ อีเมล (ส าหรับเป็น username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
▪ รหัสผ่าน (Password)
▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

ขั้นตอนที่ 4
กรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

ระบบจะท าการจัดส่งรหัสผ่านแบบครัง้เดียว (OTP)
ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ตอนต้น 
(กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะน าส่ง
รหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป”

การต้ังรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปน้ี 
1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ 
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม 
โดยท าเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป” 

6
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เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลธรรมดา ถือบัตรประจ าตัวประชาชน2.1



เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลธรรมดา ถือบัตรประจ าตัวประชาชน

ขั้นตอนที่ 5
ถ่ายภาพตนเอง

ขั้นตอนที่ 6
ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ผู้ถือหุ้นท าการถ่ายภาพตนเองพร้อมบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 3 ขั้นตอน ดังนี้
รูปท่ี 1  :  รูปปัจจุบัน
รูปท่ี 2  :  รูปบัตรประจ าตัวประชาชน
รูปท่ี 3  :  รูปปัจจุบันคู่กับบัตรประจ าตัวประชาชน

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย ์หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”  

ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) 
ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ 7

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)2

2.1



เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน หรือ นิติบุคคล 

ขั้นตอนที่ 1
เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2
ระบุประเภทผู้ถือหุ้น

บุคคลธรรมดาไทย นิติบุคคล

ขั้นตอนที่ 3
กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

บุคคลต่างชาติ /บุคคลที่ไม่มีบัตร
ประชาชน
▪ ชื่อ-นามสกุล 
▪ เลขที่หนังสือเดินทาง / ใบต่างด้าว 

/ บัตรข้าราชการ
▪ อีเมล (ส าหรับเป็น username ใน

การเข้าสู่ระบบการประชุม)
▪ รหัสผ่าน (Password)
▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

ขั้นตอนที่ 5

นิติบุคคล
▪ ชื่อนิติบุคคล (ชื่อองค์กร) 
▪ เลขจดทะเบียนนิติบุคคล
▪ ข้อมูลผู้แทนนิติบุคคล : เลขที่บัตร

ประจ าตัวประชาชน / หมายเลขหลัง
บัตร และวันเดือนปี เกิด

▪ อีเมล (ส าหรับเป็น username ใน
การเข้าสู่ระบบการประชุม)

▪ รหัสผ่าน (Password)
▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

ผู้ถือหุ้นท าการถ่ายภาพตนเอง 1 รูป
พร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุในหนังสอื
เชิญประชุม

ถ่ายภาพตนเอง / 
แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารตามที่ระบุใน
หนังสือเชิญประชุม 

ขั้นตอนที่ 6 ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย ์หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”  

ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) 
ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ 8

2.2

การต้ังรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้ 
1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ 
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม 
โดยท าเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป” 

ขั้นตอนที่ 4
กรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

บุคคลต่างประเทศ / 
บุคคลที่ไม่มีบัตรประประชาชน

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)2

ระบบจะท าการจัดส่งรหัสผ่านแบบครัง้เดียว (OTP) ไปยัง
หมายเลขโทรศัพท์มือถือและอเีมลที่ระบุไวต้อนต้น 
(กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะน าส่งรหัส 
OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป”



มอบฉันทะ – แบบ ก  (ผู้รับมอบทั่วไป)

ขั้นตอนที่ 1
เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2
ระบุประเภทการมอบฉันทะ

มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป) มอบฉันทะแบบ ข (กรรมการอิสระ)

ขั้นตอนที่ 3
กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้มอบฉันทะ

▪ ชื่อ-นามสกุล 
▪ เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร 
▪ วัน เดือน ปี เกิด (กรุณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
▪ อีเมล
▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

ขั้นตอนที่ 4
กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้รับมอบฉันทะ

▪ ชื่อ-นามสกุล / อายุ
▪ เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน / ที่อยู่  
▪ อีเมล
▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป” 

ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย ์หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”  

ระบบจะส่งอีเมลพรอ้มรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ 
เมื่อผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบจะต้องท าการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบการประชมุอีกครั้ง 9

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม 
โดยท าเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป” 

▪ กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ ก ผ่านระบบ ได้ที่

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะ ก พร้อมเอกสารประกอบ
ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

2.3

และกรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)2



มอบฉันทะ – แบบ ข (กรรมการอิสระ)

ขั้นตอนที่ 1
เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2
ระบุประเภทการมอบฉันทะ

มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป) มอบฉันทะแบบ ข (กรรมการอิสระ)

ขั้นตอนที่ 3 ▪ ชื่อ-นามสกุล 
▪ เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร 
▪ วัน เดือน ปี (พ.ศ.) เกิด
▪ อีเมล 
▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม 
โดยท าเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป” 
▪ กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

ขั้นตอนที่ 4
ระบุชื่อกรรมการอสิระ

โปรดระบุรายชื่อของกรรมการอิสระเพียง 1 ท่าน ที่ต้องการมอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 5
ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้น (มอบฉันทะ) กดลงคะแนนเสียง
ล่วงหน้าให้ครบถ้วนทุกวาระ 
โดยมี 3 ตัวเลือก ได้แก่ 
• เห็นด้วย
• ไม่เห็นด้วย
• งดออกเสียง

ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย ์หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”  

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะ ข พร้อมเอกสารประกอบ
ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

10

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนใหก้ดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป” 

ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการลงทะเบียนมอบฉันทะไปยังอีเมลของผู้ถือหุ้น เพื่อยืนยันการลงทะเบียนมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว 
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับรหัสผ่าน เพราะถือว่ามีการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและลงคะแนนล่วงหน้าในระบบเรียบร้อยแล้ว

2.4

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้มอบฉันทะ

และกรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ ข. ผ่านระบบ ได้ที่

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)2



กรอก ชื่อผู้ใช้งาน (Username) ได้แก่ 
อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้
และรหัสผ่าน (Password)

ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting
เพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ตาม
วันและเวลาประชมุที่บริษัทก าหนด

https://portal.eservice.set.or.thขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

1. ค้นหารายการประชมุ โดยสามารถค้นหาจาก ชื่อบริษัท / ประเภทการประชุม เป็นต้น
2. กดเลือกรายการประชุมที่ต้องการเขา้ร่วมประชุม โดยกดที่ชื่อรายการประชมุ

1

2

ขั้นตอนที่ 4

ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลได้จากแถบเมนู
1. ข้อมูลการประชุม
2. วาระการประชุม
3. รายการค าถาม (เฉพาะค าถามที่ตนเองถาม)
4. สรุปผลการลงคะแนนเสียง (หลังจากประกาศ
ผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบเรียบร้อยแล้ว)

▪ เข้าร่วมการประชุมโดยการกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม”                         
▪ ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเง่ือนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder 

Meeting โดยท าเครื่องหมาย  และกดปุ่ม “เข้าร่วมประชมุ”
▪ ยืนยันรายชื่อและจ านวนเสยีงท่ีประชมุ 
▪ กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) 

11

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม 3

สามารถกดลิงก์เข้าร่วมประชุมได้จากอีเมลที่ได้รับจากระบบ

https://portal.eservice.set.or.th/
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2

1

4

5 6

3

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม 3

1. หน้าจอรับชมการประชุม : ระบบจะรวมหน้าจอของโปรแกรมการประชุม Webex เข้าไว้ด้วยกัน 
กรณี ไม่สามารถเปิดหน้าจอรับชมการประชมุผ่านระบบใหก้ดปุ่ม 'เปิด Webex' ที่ด้านบนขวา เพื่อใช้งานผ่าน 
Application Cisco Webex Meeting

2. สัญลักษณ์ดาว และแถบสีเหลือง จะแสดงว่าขณะนี้การประชุมก าลงัอยู่ในวาระใด
3. ฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง จะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทก าหนดเท่านั้น 
4. ฟังก์ชั่นส่งค าถาม หรือ เข้าคิวถามค าถาม สามารถเข้าควิได้ในวาระปัจจุบัน หรือ เข้าคิวหรือส่งค าถามล่วงหน้าได้
5. รายการค าถามของผู้ถือหุ้น (ตนเอง) ที่ได้เข้าคิวหรือส่งค าถามส าหรับการประชุมครั้งนี้
6. สรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งจะดูได้หลังจากที่บริษัทสรุปผลคะแนนในวาระนั้นๆ แล้วเท่านั้น 

ค าอธิบาย



1. กดปุ่ม “ส่งค าถาม” 
2. เลือกวาระการประชุมที่ต้องการถามค าถาม 
3. เลือกพิมพ์ค าถามล่วงหน้า (Optional) 
4. กดปุ่ม “ส่งค าถาม”

ฟังก์ชั่นค าถาม (e-Question)

ฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง (e-Voting)

เมื่อถึงคิวการถามค าถาม บริษัทจดทะเบียนจะเรยีกชื่อผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมค์ หรือทั้งไมค์และภาพ (VDO) บนหน้าจอ
การประชุมเพื่อถามค าถามด้วยตัวท่านเองอีกครัง้ 

เลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนมีให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่ 
“เหน็ดว้ย” “ไมเ่หน็ดว้ย” และ “งดออกเสยีง”

1. กดปุ่ม “ลงคะแนน” 
2. ลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่ก าหนด 

ทั้งในส่วนของจ านวนเสียงตนเอง และมอบฉันทะ (ถ้ามี) 
3. กดปุ่ม “ส่งคะแนน”

13

การใช้งานฟังก์ชั่นค าถาม (e-Question) และฟังก์ช่ันลงคะแนนเสียง (e-Voting)4

ระหวา่งการประชมุ ผู้ถือหุน้สามารถสง่ค าถามไดล้ว่งหนา้

ผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทก าหนดเท่านั้น 



ฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง (e-Voting)

ตัวอยา่งการแสดงผลการลงคะแนนเสยีง

14

หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และบริษัทได้ประกาศผลคะแนนเป็นที่เรยีบร้อยแล้ว 
ผู้ถือหุ้นสามารถกดดูผลคะแนนของแต่ละวาระได้ด้วยตนเอง โดยการกดไอคอน 

การใช้งานฟังก์ชั่นค าถาม (e-Question) และฟังก์ช่ันลงคะแนนเสียง (e-Voting)4



กรณีที่ผู้ถือหุ้นลืมรหัสผ่าน
สามารถขอต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ (reset password) 
โดยกดที่ปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน”

วิธีต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ท าได้ 2 วิธี ดังนี้

1. ต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยอีเมล

กรอกอีเมลที่ท าการลงทะเบียน ตรวจสอบอีเมลและท าการต้ังค่ารหัสใหม่ ต้ังรหัสผ่านใหม่

2. ต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยเบอร์โทรศพัท์มือถือ

ขอต้ังค่ารหัสผ่านด้วยโทรศพัท์มือถือ กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ขอรหัส OTP และกรอกรหัส OTP ต้ังรหัสผ่านใหม่

15

1

2

การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่  5



Download คู่มือการใช้งาน

ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบ ได้ที่ 

https://www.set.or.th/e-shareholder-meeting

หรือสแกน QR Code ตามด้านล่างนี้

https://www.set.or.th/e-shareholder-meeting


สิ่งท่ีส่งมาด้วย ลำดับท่ี 10 

- 68 - 

แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ก. 
(แบบท่ัวไปซึ่งเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซับซ้อน) 

เขียนที่............................................................................... 
วันที่ ............. เดือน .............................. พ.ศ. .................. 

ข้าพเจ้า...............................................................................................................  สัญชาติ.............................. 
อยู่บ้านเลขที่..................................................ถนน........................................ตำบล/แขวง......... ....................................... 
อำเภอ/เขต................................................................. จังหวัด... ...................................... รหัสไปรษณีย์............. .............. 

เป็นผู้ถือหุ้นของ   บริษัท  แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค  จำกัด  (มหาชน)   
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ....................................... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..............................เสียง 

หุ้นสามัญ......................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..............................เสียง 
ขอมอบฉันทะให้ 
(1).............................................................................. .......................................................อายุ...................... ปี  

 อยู่บ้านเลขที่..................................................ถนน................................. ..............ตำบล/แขวง........................................ 
อำเภอ/เขต........................................................ จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย์.......................  หรือ 

(2).............................................................................. .......................................................อายุ...................... ปี  
 อยู่บ้านเลขที่..................................................ถนน........................ .......................ตำบล/แขวง........................................ 
อำเภอ/เขต........................................................ จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย์.......................  หรือ 

(3).............................................................................. .......................................................อายุ...................... ปี  
 อยู่บ้านเลขที่..................................................ถนน................................. ..............ตำบล/แขวง........................................ 
อำเภอ/เขต........................................................... จังหวัด................................................... รหัสไปรษณีย์....................... 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565  ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และ
กฏหมายและกฏระเบียบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมน้ัน  ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ 

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

ลงช่ือ…………………...........................................………..………………………..…ผูร้ับมอบฉันทะ 
 (………………………………………………………………………….……………..) 

ลงช่ือ…………………...........................................………..………………………..…ผูร้ับมอบฉันทะ 
 (………………………………………………………………………….……………..) 

ลงช่ือ…………………...........................................………..………………………..…ผูร้ับมอบฉันทะ 
        (………………………………………………………………………….……………..) 

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ 
             แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

อากรแสตมป ์
20 บาท 
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หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข.   
(แบบท่ีกำหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว) 

เขียนที่............................................................................... 
วันที่ ............. เดือน .............................. พ.ศ. .................. 

 (1)  ข้าพเจ้า.................................................................................................  สัญชาติ........ ............................. 
อยู่บ้านเลขที่..................................................ถนน............................... ..................ตำบล/แขวง........................................ 
อำเภอ/เขต............................................................ จังหวัด................... ......................... รหัสไปรษณีย์............................. 

(2)  เป็นผู้ถือหุ้นของ  บริษัท  แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค  จำกัด  (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ................................... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.........................เสียง 

หุ้นสามัญ..................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.........................เสียง 
(3)  ขอมอบฉันทะให้ 

  1. ชื่อ...................................................................................................................... อายุ ....................................ปี 
อยู่บ้านเลขที่.............................................................ถนน.............................................ตำบล/แขวง................................. 
อำเภอ/เขต.............................................................. จังหวัด......................................... รหัสไปรษณีย์....................  หรือ 
  2. ชื่อ...................................................................................................................... อายุ ....................................ปี 
อยู่บ้านเลขที่.............................................................ถนน.............................................ตำบล/แขวง................................. 
อำเภอ/เขต.............................................................. จังหวัด......................................... รหัสไปรษณีย์....................  หรือ 
  3. ชื่อ...................................................................................................................... อายุ ....................................ปี 
อยู่บ้านเลขที่.............................................................ถนน.............................................ตำบล/แขวง................................. 
อำเภอ/เขต.............................................................. จังหวัด......................................... รหัสไปรษณีย์....................  หรือ 
  4. ดร.วิศิษฐ์  องค์พิพัฒนกุล  (กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ) อายุ 58 ปี สัญชาติไทย เลขที่ 
1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้องเลขที่ 1703, 1704 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา 
กรุงเทพฯ 10120  หรือ 
  5. นายจักรธาร   โยธานันท์   (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) อายุ 52 ปี  สัญชาติไทย เลขที่ 1011 
อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้องเลขที่ 1703,1704 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา 
กรุงเทพฯ 10120   หรือ 
  6. นายยรรยง  วัฒนวงศ์พิทักษ์  (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) อายุ 56 ปี สัญชาติไทย เลขที่ 1011 
อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้องเลขที่ 1703,1704 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา 
กรุงเทพฯ 10120  (กรรมการท่านน้ีมีส่วนได้เสียในวาระที่ 5.2 ต้องลงคะแนนเสียง “งดออกเสียง” เท่าน้ัน) หรือ 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565  ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และ
กฏหมายและกฏระเบียบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย  

อากรแสตมป ์
20 บาท 
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(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งน้ี ดังน้ี 
วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564   

เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2564 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

      เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 
วาระท่ี  2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 
  เน่ืองจากวาระน้ีเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระท่ี  3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

          เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 

วาระท่ี  4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล 
 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

          เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 
วาระท่ี  5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

        เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

1.  นายธีรชัย ลีนะบรรจง 
       เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

 2.  นายยรรยง วัฒนวงศ์พิทักษ์ 
       เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

 3.  นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ 
       เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 
วาระท่ี  6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

       เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
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วาระท่ี  7 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

       เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 
วาระท่ี  8 พิจารณาอน ุม ัต ิการจ ัดสรรห ุ ้นสาม ัญเพ ิ ่ มท ุนของบร ิษ ัท แบบมอบอำนาจทั ่วไป          

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

       เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 
วาระท่ี  9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
        เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผู้ร ับมอบฉันทะในวาระใดที ่ไม่เป็นไปตามที ่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ี        
ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
 

 (6)  ในกรณีที ่ข ้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่      
ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มี
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้
ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้า
ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ 
 
 
  



- 72 - 

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

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะต้องพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุ

เพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  ตามแนบ 
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ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) ในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565  ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565  เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฏหมาย
และกฏระเบียบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 

วาระที่  .................................  เรื่อง  .................................................................................. ..... 
    (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

        เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
วาระที่  .................................  เรื่อง  .......................................................................................  

    (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

        เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
วาระที่  .................................  เรื่อง  ......................................................................... .............. 

    (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

        เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
วาระที่  .................................  เรื่อง  .......................................................................................  

    (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

        เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
วาระที่  .................................  เรื่อง  ......................................................................... .............. 

    (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

        เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
วาระที่  .................................  เรื่อง  เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 

ช่ือกรรมการ......................................................................................................................  
        เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
ชื่อกรรมการ.................................................................... .................................................. 
        เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
ชื่อกรรมการ.................................................................................................................. .... 
        เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ค.   
(แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้ 
คัสโตเดียน (Custodian)  ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

เขียนที่............................................................................... 
วันที่ ............. เดือน .............................. พ.ศ. .................. 

 (1)  ข้าพเจ้า.................................................................................................  สัญชาติ........ ............................. 
อยู่บ้านเลขที่..................................................ถนน................................... ..............ตำบล/แขวง........................................ 
อำเภอ/เขต............................................................ จังหวัด................... ......................... รหัสไปรษณีย์............................. 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian)  ให้กับ ..................................................................... 
ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นของ  บริษัท  แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค  จำกัด  (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ................................... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.........................เสียง 

หุ้นสามัญ..................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.........................เสียง 
(2)  ขอมอบฉันทะให้ 

  1. ชื่อ...................................................................................................................... อายุ ....................................ปี 
อยู่บ้านเลขที่.............................................................ถนน.............................................ตำบล/แขวง................................. 
อำเภอ/เขต.............................................................. จังหวัด......................................... รหัสไปรษณีย์....................  หรือ 
  2. ชื่อ...................................................................................................................... อายุ ....................................ปี 
อยู่บ้านเลขที่.............................................................ถนน.............................................ตำบล/แขวง................................. 
อำเภอ/เขต.............................................................. จังหวัด......................................... รหัสไปรษณีย์....................  หรือ 
  3. ชื่อ...................................................................................................................... อายุ ....................................ปี 
อยู่บ้านเลขที่.............................................................ถนน.............................................ตำบล/แขวง................................. 
อำเภอ/เขต.............................................................. จังหวัด......................................... รหัสไปรษณีย์....................  หรือ 
  4. ดร.วิศิษฐ์  องค์พิพัฒนกุล  (กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ) อายุ 58 ปี สัญชาติไทย เลขที่ 
1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทร ีเขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  หรือ 
  5. นายจักรธาร   โยธานันท์   (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) อายุ 52 ปี  สัญชาติไทย เลขที่ 1011 
อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120   หรือ 
  6. นายยรรยง  วัฒนวงศ์พิทักษ์  (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) อายุ 56 ปี สัญชาติไทย เลขที่ 1011 
อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 (กรรมการ
ท่านน้ีมีส่วนได้เสียในวาระที่ 5.2 ต้องลงคะแนนเสียง “งดออกเสียง” เท่าน้ัน) หรือ 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565  ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และ
กฏหมายและกฏระเบียบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 

อากรแสตมป ์
20 บาท 
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(3)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งน้ี ดังน้ี 
            มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 

   มอบฉันทะเพียงบางส่วนคือ 
  หุ้นสามัญ..................... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้...................เสียง 

      รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด ....................................................................เสียง 
 

 (4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งน้ี ดังน้ี 
 

วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564   
เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2564 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 

วาระท่ี  2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 
  เน่ืองจากวาระน้ีเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท่ี  3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2564  สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

        เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 

วาระท่ี  4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล 
 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

        เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 

วาระท่ี  5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

        เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

1.  นายธีรชัย ลีนะบรรจง 
        เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

 2.  นายยรรยง วัฒนวงศ์พิทักษ์ 
        เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

3.  นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ 
        เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
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วาระท่ี  6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

วาระท่ี  7 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 
 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

วาระท่ี  8   พ ิจารณาอน ุม ัต ิการจ ัดสรรห ุ ้นสาม ัญเพ ิ ่ มท ุนของบร ิษ ัท แบบมอบอำนาจทั ่วไป 
(General Mandate) 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

วาระท่ี  9    พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่า
การลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 

(6)  ในกรณีที ่ข ้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่  
ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มี
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้
ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้า
ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ 
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ลงช่ือ                                                                                             ผู้มอบฉันทะ 
                        (                                                                                      ) 
 
 
ลงช่ือ                                           ผู้รับมอบฉันทะ ลงช่ือ                                           ผู้รับมอบฉันทะ 
   (                                                               )   (                                                                  ) 
 
 
ลงช่ือ                                           ผู้รับมอบฉันทะ ลงช่ือ                                           ผู้รับมอบฉันทะ 
   (                                                               )      (           ดร.วิศิษฐ์  องค์พิพัฒนกุล                     ) 
 
 
ลงช่ือ                                           ผู้รับมอบฉันทะ ลงช่ือ                                           ผู้รับมอบฉันทะ 
   (        นายยรรยง  วัฒนวงศ์พิทักษ์                      )      (         นายจักรธาร  โยธานันท์                    ) 
 
 
 
หมายเหตุ 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  น้ีใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นปรากฎชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนในต่างประเทศและ
แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)  ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่าน้ัน 

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian)  เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือ

มอบฉันทะแทน 
(2) หนังสือยืนยันว่าผู ้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้ร ับอนุญาตประกอบธุ รกิจคัสโตเดียน 

(Custodian) 
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง  

ลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะต้องพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุ

เพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  ตามแนบ 
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ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ค. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) ในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565  ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565  เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฏหมาย
และกฏระเบียบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 

วาระที่  .................................  เรื่อง  .................................................................................. ..... 
    (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

        เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
วาระที่  .................................  เรื่อง  ......................................................................... .............. 

    (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

        เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
วาระที่  .................................  เรื่อง  ....... ................................................................................  

    (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

        เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
วาระที่  .................................  เรื่อง  .......................................................................................  

    (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

        เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
วาระที่  .................................  เรื่อง  ......................................................................... .............. 

    (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

        เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
วาระที่  .................................  เรื่อง  เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 

ชื่อกรรมการ......................................................................................................................  
        เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
ชื่อกรรมการ.......................................................................................... ............................ 
        เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
ชื่อกรรมการ.................................................................................................................. .... 
        เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
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แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชมุสามัญผู้ถอืหุ้นประจำปี 2565 
ของบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) 

ประชุมวันศุกร์ท่ี 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 

เรียน เลขานุการบริษัท บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) (“CEN”) 

ข้าพเจ้า 

กรุณาทำเครื่องหมาย  ในช่อง (  ) 
(  ) ผู้ถือหุ้น บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) 
(  ) ผู้รับมอบฉันทะจาก  ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้น บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง 

เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) 
มีคำถามเก่ียวกับวาระต่าง ๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น CEN ดังน้ี 

หมายเหตุ : เม่ือกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งกลับมายังบริษัท ภายในวันพฤหัสบดีที่ 
 27 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. 

- ทางโทรสาร 02-0491045 หรือ 
- ทางอีเมล ์ cen_ir@cenplc.com 

 
 

หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำโปรดติดต่อ: 
- นางสาวจันทรัษฎ์ สอดส่องจิตร์ โทรศัพท์ 02-0491041 ต่อ 4012 
- นางสาวรสิกา รุธิรกนก  โทรศัพท์ 02-0491041 ต่อ 0 

ทั้งน้ี เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกและอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น 
ท่านสามารถสแกน QR Code และส่งคำถามแทนการส่งแบบฟอร์มในรูปแบบกระดาษได้ 

mailto:cen_ir@cenplc.com
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แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรปูเล่ม 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ในกรณีที่ผู้ถ ือหุ้นมี 
ความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2564  ของบริษัทที่เป็นแบบรูปเล่ม  ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกรุณาแจ้งความจำนง
โดยกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มด้านล่าง และ ส่ง e-mail  มาที่ cen_ir@cenplc.com   เพื่อบริษัทจะได้จัดส่งรายงาน
ประจำปี 2564 มายังท่านต่อไป 

ชื่อ – นามสกุล ผู้ถือหุ้น (ตัวบรรจง) 

ที่อยู่ 

ชื่อผู้ที่สามารถติดต่อได้สะดวก 

โทรศัพท์ 

โทรสาร 

E-mail address 

mailto:cen_ir@cenplc.com



