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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  2565 
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) 

 
วันท่ีประชุม  : วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565  เปิดประชุมเวลา 14.00 น. 
รูปแบบการประชุม  : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 
    ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 

ทั้งน้ีถือว่าเป็นการจัดประชุม ณ บมจ. แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค 
เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้องเลขที่ 1703,1704 
ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

ประธานท่ีประชุม   :   นายธีรชัย  ลีนะบรรจง   รองประธานกรรมการบริษัท 
เลขานุการท่ีประชุม : นางสาว จันทรัษฎ์  สอดส่องจิตร์  เลขานุการบริษัท 
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม : จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 5 เมษายน 2565 (Record Date)  

จำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 2,893 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 745,141,929 หุ้น 
เปิดประชุม   : จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 31 ราย  

นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 517,129,701 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.40  
ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท 

วาระท่ี 1-3  : จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 31 ราย  
นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 519,048,801 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.66  
ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท 

วาระท่ี 4-9  : จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 32 ราย  
นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 519,049,801 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.66 ของหุ้น
ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท 

_____________________________________________________________________________________ 

ก่อนเริ่มการประชุม 
 นางสาว จันทรัษฎ์  สอดส่องจิตร์  เลขานุการบริษัทและผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแลกิจการและนักลงทุน
สัมพันธ์  ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมครั้งน้ี  ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจำ 2565 ของบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) ในรูปแบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
หรือ E-Meeting ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และได้แถลงให้ที่ประชุม
ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านระบบ Online ทั้งสิ้น 3 ราย  นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,401 หุ้น  และ
มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 28  ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 517,128,300 หุ้น  ดังน้ัน รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะทั้งสิ้น 31 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 517,129,701 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 69.40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย
ได้ทั้งหมดของบริษัท  ครบเป็นองค์ประชุม  ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 35  รวมทั้งแนะนำคณะกรรมการบริษัท  
ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม  ดังน้ี 

 
 

ต่อหน้าที่ 2./ รายชื่อกรรมการ 
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รายชื่อกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มีดังนี ้
1. นาย ธีรชัย  ลีนะบรรจง  รองประธานกรรมการบริษัท  

      และกรรมการบริหาร 
2.   นาย เชิดศักดิ์  กู้เกียรตินันท์  กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
3.   ผศ. ดร. สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ  กรรมการบริษัท   
      และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
4.  นาย ยรรยง  วัฒนวงศ์พิทักษ์  กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ   
      กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
      และกรรมการบริหารความเสี่ยง   
5.  นาย จักรธาร  โยธานันท์   กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ   
      กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
      และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
6.  นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง  กรรมการ กรรมการบริหาร 
      และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและการลงทุน 
 
รายชื่อกรรมการท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชุม  มีดังนี้ 
1. ดร. วิศิษฐ์  องค์พิพัฒนกุล  ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ   

      ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
      และกรรมการอิสระ 
      เน่ืองจากติดภารกิจจำเป็น 

ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัท 
1.  นาย อุทัย  กลางพิมาย 
 

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

เจ้าหน้าท่ี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

1. นางสาว พิมพิดา   นิวัฒน์ภูมินทร์    

2. นางสาว จุฑาทิพ   ขาววิเศษ  

3. นางสาว ศนิชล   มหแสงสวรรค์ 
ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 7 คน  สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งน้ี คิดเป็น 

85.71% ของกรรมการทั้งหมด  
นายธีรชัย  ลีนะบรรจง รองประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม เรียนชี้แจงที่ประชุมว่า

ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ยังมีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง อีกทั้งภาครัฐ
ได้ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนให้ระมัดระวังการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะการรวมตัวกันของคนหมู่มาก เพื่อลดการ 

ต่อหน้าที่ 3./แพร่ระบาด 
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แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ดังกล่าว บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น 
รวมถึงผู้มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง จึงได้มีมติอนุมัติการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Meeting ซ่ึงบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์    

และกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของ บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด 
(มหาชน) พร้อมกับกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยก่อนเริ่มการประชุม ได้มอบหมายให้  นางสาว จันทรัษฎ์  
สอดส่องจิตร์ เลขานุการบริษัท ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ สำหรับการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) สรุปได้ ดังน้ี  

 
ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้ทราบถึงทุนของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น ดังน้ี 

• ทุนจดทะเบียน จำนวน 1,341,255,471 บาท 

• ทุนชำระแล้ว จำนวน  745,141,929  บาท 
 และได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเก่ียวกับการดูแลสิทธิของ  
ผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังน้ี 

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบ
ฉันทะได้ 

2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า 
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า 
 

พร้อมกันน้ีได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เก่ียวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 
1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น  ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 37.  ให้นับหน่ึงหุ้นเป็น

หน่ึงเสียง 
2. ในการลงมติที่ประชุม ให้กระทำโดยเปิดเผย ซ่ึงผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   

E-Meeting สามารถลงคะแนนเสียง  เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ โดยวิธีการ
นับคะแนนเสียง บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์        
E-Meeting จากการกดปุ่มลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยกดปุ่มใดปุ่มหน่ึงของปุ่ม เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระได้ตั้งแต่เริ่มวาระน้ัน ๆ จนกว่าผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ลงมติใน
แต่ละวาระ โดยหลังจากผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ลงมติ ผู้ถือหุ้นมีเวลา 30 วินาที ในการลงมติ 
หลังจากปิดวาระไปแล้ว หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ มิได้กดปุ่มลงคะแนน ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้น
หรือผู้รับมอบฉันทะมีมติเห็นด้วยตามข้อเสนอของบริษัท และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนน
เสียงได้ 

3. ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ  ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ 
4. หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถาม ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นส่งคำถามด้วยการพิมพ์ข้อความโดย

ผู้ถือหุ้นต้องคลิกเข้าไปที่เมนูคำถาม และพิมพ์ข้อความในกล่องข้อความ หากผู้ถือหุ้นมีปัญหาในระหว่าง
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อ ทีมงาน DAP Operation ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-009-
9888 กด 1  ต่อหน้าที่ 4./ 5.ผู้ถือหุ้น 

 



4 
 

 

5. ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้องและผลการลงคะแนนเสียงของวาระที่ปิดไปแล้วได้ตลอดเวลา
การประชุม  

6. สำหรับคำถามที่เก่ียวข้องกับวาระการประชุม เลขานุการบริษัทจะรวบรวมคำถามทั้งที่ได้รับก่อนการ
ประชุมและในระหว่างการประชุมเพื่อนำส่งให้แก่คณะกรรมการเพื่อดำเนินการตอบ 

 
เม่ือผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปน้ี 
 

 วาระท่ี  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจำปี 2564 
   เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2564 

นายธีรชัย  ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เม่ือวันที่ 30 เมษายน 2564 ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มี
การบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง  และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วัน
ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจำปี 2564 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่ าว
พร้อมหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ก่อนการประชุมแล้ว  

 

 นาย ธีรชัย  ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม  ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่  เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้น    
ท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564     
เม่ือวันที่ 30 เมษายน 2564 

 มติท่ีประชุม  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองการประชุมดังกล่าว ด้วยเสียง ดังน้ี 

มติ 
จำนวน 
ราย 

จำนวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจำนวนหุ้น 
ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 31 519,048,801 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0 0.0000 

จากจำนวน 519,048,801 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี 
 

 วาระท่ี  2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี  2564 
 นางสาว ลภัสรินทร์  ไกรวงษ์วณิชรุ่ง กรรมการบริษัท  และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและการลงทุน ได้
กล่าวต่อที่ประชุมว่า  บริษัทได้สรุปรายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564  
ซ่ึงปรากฏในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แล้ว 

 นางสาว ลภัสรินทร์  ไกรวงษ์วณิชรุ่ง กรรมการ ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่  เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้น    
ท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 

ต่อหน้าที่ 5./มติที่ประชุม 
 



5 
 

 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 
   

 วาระท่ี  3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2564   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
นางสาว ลภัสรินทร์  ไกรวงษ์วณิชรุ่ง กรรมการบริษัท  และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและการลงทุน    

ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า  คณะกรรมการบริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดของงบการเงิน ประจำปี 2564 ซ่ึงประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงิน  และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  ที่ผ่านการตรวจสอบและลง
นามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงาน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้วลงในรายงานประจำปี  2564 (แบบ 56 -1 One Report) ในรูปแบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงสามารถ Download ได้จาก QR Code ซ่ึงได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า        
พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาแล้วขอสรุปสาระสำคัญ ดังน้ี 

 

ข้อมูลงบการเงินรวมเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท 

 
ภาพรวมผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี 2564 สรุปดังน้ี  

• สินทรัพย์รวมจำนวน 4,004.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,300.42 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 48.09  เม่ือ
เปรียบเทียบกับปี 2563 ซ่ึงมีสินทรัพย์รวมจำนวน 2,704.30 ล้านสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจากการรับเงินล่วงหน้าจาก
การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ครบกำหนดตามอายุครั้งสุดท้าย จำนวนเงิน 363.55 ล้านบาท มีลูกหน้ีการค้า
มากขึ้นกว่าปีก่อน จำนวน 146 ล้านบาท จากการเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อส่งมอบลูกค้าได้รวดเร็วกว่าเดิมรวมถึง
ราคาสินค้าที่สูงขึ้น และบริษัทย่อยเพิ่มเงินฝากเพื่อค้ำประกันวงเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน ในกา
รสต็อคสินค้าเพื่อเตรียมรองรับการส่งมอบให้กับลูกค้า และการรับรู้ การวัดมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงิน
หมุนเวียนอ่ืนเพิ่มขึ้น จำนวน 308.23 ล้านบาท  

 
 

ต่อหน้าที่ 6./หน้ีสินรวม 

(หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ ปี 2564 ปี 2563 
เพิ่มขึ้น 
(ลดลง) 

ร้อยละ 

สินทรัพย์รวม 4,004.73 2,704.30 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 
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• หน้ีสินรวมจำนวน 836.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34.37 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4 เม่ือเปรียบเทียบกับ ปี 2563 
ซ่ึงมีหน้ีสินรวมจำนวน 802.03 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากบริษัทย่อย (RWI) ได้รับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อ
ซ้ือวัตถุดิบเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 63.22 ล้านบาท เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน-กิจการอ่ืนลดลง จำนวน 54.33 
ล้านบาท บริษัทย่อย (STOWER) จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอ่ืนทั้งจำนวน 57.00 ล้านบาท และ
บริษัทและบริษัทย่อย มีภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย จำนวน 78.20 ล้านบาทจากผลประกอบการในปี 2564 

• ส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 3,168.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,266.05 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 66.55 เม่ือ
เปรียบเทียบกับ ปี 2563 ซ่ึงมีจำนวน 1,902.28 ล้านบาท เน่ืองจากส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนใน
บริษัทย่อยและกลุ่มบริษัทมีผลกำไรสำหรับปี 2564  

• รายได้จากการขายและงานบริการจำนวน 1,907.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 185.76 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
10.79 เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2563 เน่ืองจากบริษัทย่อยมีปริมาณการขายลวดเหล็ก การขายกระแสไฟฟ้าที่สง่มอบ
มากขึ้น และเริ่มรับรู้รายได้จากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมในต่างประเทศ ตั้งแต่ปลายไตรมาสที่ 3 จนถึงสิ้นปี 

• ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,447.42 ล้านบาท ลดลง 476.21 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.76 เม่ือเปรียบเทียบกับปี 
2563  เกิดจากราคาก๊าซธรรมชาติปรับลดลงจากปีก่อนของกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้า และกลุ่มธุรกิจลวดเหล็กมีต้นทุน
ขายผันแปรไปตามปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น การจัดการขนส่ง ส่งผลให้ต้นทุนจัดจำหน่ายเพิ่ มขึ้นเพียง 14.85% 
รวมทั้งได้มีการบริหารจัดการควบคุมวัตถุดิบอย่างเหมาะสมและรัดกุม เพื่อไม่ให้มีวัตถุดิบคงคลังมากเกินไป ภายใต้
สภาวะที่ตลาดเหล็กโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง และควบคุมต้นทุนค่าขนส่งสินค้าให้อยู่ในกรอบที่กำหนดได้

เป็นอย่างดี และในปี 2563 ในส่วนกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้า มีต้นทุนขายลดลงเน่ืองจากมีการจำหน่ายเงินลงทุนใน
โรงไฟฟ้าชีวมวลออกทั้งหมด ในช่วงที่หยุดเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น คือ ผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าเงินลงทุนกว่า 100 ลบ. และค่าใช้จ่ายหยุดผลิตชั่วคราว จำนวน 21.91 ล้านบาท 

• สำหรับปี 2564 บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) บริษัทและบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า 
“กลุ่มบริษัท”) มีผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีผลกำไรจาการดำเนินงาน 
จำนวน 373.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 549.16 ล้านบาท เม่ือเทียบกับปี 2563 ซ่ึงมีผลขาดทุน จำนวน 176.03 ล้าน
บาท ถือว่ากลุ่มบริษัทมีผลการดำเนินงานเติบโตขึ้นจากปีก่อน 312% โดยรับรู้กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทในปีน้ี 
348.52 ล้านบาท และ รับรู้กำไรต่อหุ้น 0.47 บาทต่อหุ้น ส่วนงบการเงินเฉพาะกิจการมีกำไรสุทธิสำหรับปี จำนวน 
537.70 ล้านบาท คิดเป็นผลกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.72 บาทต่อหุ้น 

นางสาว ลภัสรินทร์  ไกรวงษ์วณิชรุ่ง กรรมการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและการลงทุน ได้
เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่  เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
งบการเงิน ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 

ต่อหน้าที่ 7./มติที่ประชุม 
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 มติท่ีประชุม  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2564  สิ้นสุด ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2564 ด้วยเสียงดังน้ี 
 

มติ 
จำนวน 
ราย 

จำนวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจำนวนหุ้น 
ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 31 519,048,801 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0 0.0000 

จากจำนวน 519,049,801 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี 
 

  
  วาระท่ี  4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล 
 นางสาว ลภัสรินทร์  ไกรวงษ์วณิชรุ่ง กรรมการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและการลงทุน แจ้ง
ต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ
กิจการหลังหักภาษี หรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจำเป็นอ่ืนใด และการจ่ายเงินปันผลน้ันไม่มีผลกระทบต่อการ
ดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หรือเว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการลงทุนในโครงการอ่ืน 
 ทั้งน้ีในปี 2564 งบการเงินของบริษัทมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ จำนวนเงิน 537.70 
ล้านบาท) ดังน้ัน คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้จ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 ถึง 
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท ซ่ึงจ่ายในอัตราร้อยละ 16.62 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี โดยจะ
จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิได้รับเงินปันผลตามปรากฏชื่อ ณ  วันที่กำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 5 
เมษายน 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 และจัดสรรเงินส่วนที่เหลือเข้าเป็นกำไรสะสม
ของบริษัทต่อไป โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลดังน้ี 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2564 
(นำเสนอ) 

ปี 2563 ปี 2562 

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

2.จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น ณ 5 เมษายน 2565) 745.14 745.14 745.14 

3.เงินปันผล (บาท/หุ้น) 0.12 - - 

4.รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น (ล้านบาท) 89.37 - - 
5.สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกำไรสุทธิ (%) 16.62%  - 

นางสาว ลภัสรินทร์  ไกรวงษ์วณิชรุ่ง กรรมการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและการลงทุน ได้
เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่  เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
การจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564  

 
 
 

ต่อหน้าที่ 8./มติที่ประชุม 
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 มติท่ีประชุม  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564  
สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564  ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท โดยจะ
จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิได้รับเงินปันผลตามปรากฏชื่อ ณ วันที่กำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 5 
เมษายน 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 และจัดสรรเงินส่วนที่เหลือเข้าเป็นกำไรสะสม
ของบริษัทต่อไป ด้วยเสียง ดังน้ี 

มติ 
จำนวน 
ราย 

จำนวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจำนวนหุ้น 
ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 32 519,049,801 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0 0.0000 

จากจำนวน 519,049,801เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี 
 

 
วาระท่ี  5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

 นางสาว ลภัสรินทร์  ไกรวงษ์วณิชรุ่ง กรรมการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและการลงทุน ได้
กล่าว ต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 18 สรุปใจความสำคัญว่า
ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน  1 ใน 3  ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้  ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับ 1 ใน 3  กรรมการที่ออกตามวาระน้ันอาจถูกเลือกเข้ามา
ดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 
จำนวน  3 ท่าน ดังน้ี 
 1. นายธีรชัย    ลีนะบรรจง กรรมการบริษัท 
 2. นายยรรยง  วัฒนวงศ์พิทักษ์ กรรมการบริษัท  กรรมการอิสระ 
 3. นายเชิดศักดิ์  กู้เกียรตินันท์ กรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทซ่ึงไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง
กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน  กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง  ซ่ึงกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรง
ตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เน่ืองจากปัจจุบันบริษัทยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรร
หาอย่างเป็นทางการ  แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว  คณะกรรมการบริษัทซ่ึงไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอ
ชื่อ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยดูถึงความเหมาะสม
ด้านคุณวุฒิ  ประสบการณ์  ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ 
เสนอแนะแนวนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เก่ียวข้อง และข้อบังคับของ
บริษัท  รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา จึงเห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการซ่ึงพ้นจาก
ตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง 

 
 

ต่อหน้าที่ 9./ สำหรับ 
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สำหรับรายละเอียดเก่ียวกับอายุ  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน 
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า  พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 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 3 ท่าน ที่เสนอแต่งตั้ง
ในการประชุมครั้งน้ี  ไม่มีกรรมการท่านใดที่เป็นกรรมการของบริษัทอ่ืนที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันกับบริษัท 
 

 นางสาว ลภัสรินทร์  ไกรวงษ์วณิชรุ่ง กรรมการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและการลงทุน ได้
เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่  เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้ 
 

 

 มติท่ีประชุม  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง ด้วยเสียง ดังน้ี 

 

ดงัน้ัน คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565  มีจำนวนทั้งสิ้น 7 คน  มีรายนามดังต่อไปน้ี 
1. ดร. วิศิษฐ์  องค์พิพัฒนกุล  
2. นาย ธีรชัย  ลีนะบรรจง 
3. นาย เชิดศักดิ์   กู้เกียรตินันท์ 

 4. ผศ. ดร. สุลักษมณ์  ภัทรธรรมมาศ  
 5. นาย ยรรยง  วัฒนวงศ์พิทักษ์ 
 6. นาย จักรธาร  โยธานันท์  
 7. นางสาว ลภัสรินทร์  ไกรวงษ์วณิชรุ่ง 

ต่อหน้าที่ 10./ วาระที่ 6 

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ ทั้งสิ้น 32 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 519,049,801หุ้น 

 
รายชื่อกรรมการ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
จำนวน 
ราย 

คะแนน 
เสียง 

ร้อยละ จำนวน 
ราย 

คะแนนเสียง ร้อยละ จำนวน 
ราย 

คะแนน 
เสียง 

ร้อยละ 

1. นายธีรชัย   
ลีนะบรรจง 

32 519,049,801 100.0000 0 0 0.0000 0 0 0.0000 

2.  นายยรรยง 
วัฒนวงศ์พิทักษ์ 

32 519,049,801 100.0000 0 0 0.0000 0 0 0.0000 

3. นายเชิดศักดิ์       
กู้เกียรตินันท์ 

32 519,049,801 100.0000 0 0 0.0000 0 0 0.0000 
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วาระท่ี  6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 
นางสาว ลภัสรินทร์  ไกรวงษ์วณิชรุ่ง กรรมการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและการลงทุน ได้

กล่าวต่อที่ประชุมว่า กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่  ซ่ึงค่าตอบแทน ได้แก่  เงินเดือน  
เบี้ยประชุม  เบี้ยเลี้ยง  โบนัส  ซ่ึงในปี 2564  ค่าตอบแทนของกรรมการซ่ึงได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ  ผู้ถือหุ้น 
ประจำปี 2564  เป็นจำนวนเงิน 2,500,000.-บาท  สำหรับปี 2564 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็น
จำนวนเงินทั้งสิ้น 845,000.-บาท 

ทั้งน้ี บริษัทสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี 2564 ปรากฏตามสิ่งที่
ส่งมาด้วยลำดับที่ 2  ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 สำหรับ ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ  โดยเห็น
ควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 2,500,000.-บาท  ซ่ึงเท่าเดิมเม่ือเทียบกับปี 2564 
ทั้งน้ีไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท  ซ่ึงกำหนดการ
จ่ายเป็นรายครั้ง  โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง  ๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจาก
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน  และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจำนวนคณะกรรมการบริษัทโดยมี
รายละเอียดการจ่าย ดังน้ี  
 

1. ค่าเบี้ยประชุม (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 
(1)  คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 

• ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท ครั้งละ 30,000.-บาท ทั้งน้ีสำหรับประธานกรรมการบริษัท
ที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุม
ในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 20,000.-บาทแทน 

• ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ครั้งละ 20,000.-บาท ทั้งน้ีสำหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับ
เงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือจะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการ
เข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน 

(2)  คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 

• ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 25,000.-บาท 

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

• ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 25,000.-บาท ทั้งน้ีสำหรับประธาน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท  หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือน
บริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 20,000.-บาทแทน 

• ค่าเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งน้ีสำหรับกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทใน
เครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน 

 
 

ต่อหน้าที่ 11./ (4) คณะกรรมการ 
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 (4)  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 

• ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งละ 25,000.-บาท ทั้งน้ีสำหรับประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทใน
เครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 20,000.-บาทแทน 

• ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งน้ีสำหรับกรรมการบริษัทท่าน
ใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ย
ประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน 

(5)  คณะกรรมการบริหาร (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 

• ค่ าเบี้ ยประชุมป ระธานกรรมการบริห าร ครั้ งละ 15,000.-บาท ทั้ ง น้ี สำหรับประธาน
กรรมการบริหารที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะ
ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม 

• ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร ครั้งละ 10,000.-บาท ทั้งน้ีสำหรับกรรมการบริหารท่านใดที่ได้รับ
เงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม 

 
  2.  ค่าตอบแทนอ่ืน หรือสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ 

• บริษัทไม่มีนโนบายให้ค่าตอบแทนอ่ืนนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงาน
ซ่ึงได้รับจากบริษัทตามปกติ  ไม่มีการให้หุ้น  หุ้นกู้  หรือหลักทรัพย์อ่ืนใดแก่กรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัท 

 ทั้งน้ี  ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป  จนกว่าจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน  
 นางสาว ลภัสรินทร์  ไกรวงษ์วณิชรุ่ง กรรมการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและการลงทุนได้
เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่  เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ตามอัตรารายละเอียดข้างต้น 
 

 มติท่ีประชุม  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 
2565 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ  ด้วยเสียง ดังน้ี 
 

มติ 
จำนวน 
ราย 

จำนวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจำนวนหุ้น 
ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 32 519,049,801 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0 0.0000 

บัตรเสีย 0 0 0.0000 

จากจำนวน 519,049,801 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี 
 

 
 

ต่อหน้าที่ 12./วาระที่ 7 
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วาระท่ี  7 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 
 นางสาว ลภัสรินทร์  ไกรวงษ์วณิชรุ่ง กรรมการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและการลงทุน ได้
กล่าวต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 120  แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535  ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี  ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง 
หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท  

สำหรับปี 2565  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี คือ 
              ช่ือ-สกุล     เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

1. นางสาว ซูซาน  เอ่ียมวณิชชา  4306 
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 2565  เป็นปีที่ 3 เน่ืองจากเป็นผู้มี
ความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีทีม
สนับสนุนเพียงพอ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และพิจารณาเห็นควรอนุมัติค่าตอบแทน ดังน้ี  
 
 
 
 
 
 
 

โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นผู้สอบบัญชีคนใดคนหน่ึงหรือผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตในนาม สำนักงานบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด  เพื่อให้ม่ันใจว่ากระบวนการจัดทำงบการเงินจะสามารถ
ดำเนินการตรวจสอบได้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา 

ทั้งน้ี ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท/ บริษัทย่อย/
ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท  และนอกจากน้ี ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 9 แห่งของบริษัท ซ่ึงมี
ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 รวม 9 แห่ง จำนวน 5,520,000.-บาท  

อน่ึง ถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นผู้สอบบัญชีและสังกัดสำนักงานเดียวกัน  ก็ตาม 
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเชื่อม่ันว่าผู้สอบบัญชีจะสามารถจัดทำงบการเงินของบริษัทและ
บริษัทย่อยได้ทันตามกำหนดเวลา เน่ืองจากผู้สอบบัญชีจะมีการนัดประชุมร่วมกับผู้บริหารเพื่อวางแผนการตรวจสอบ
อย่างเป็นระบบและกำหนดระยะเวลาในการตรวจสอบเป็นการล่วงหน้า 

ต่อหน้าที่ 13./ นางสาว 
 

 
รายละเอียด 

จำนวนเงิน  
ปี 2565 
(บาท) 

จำนวนเงิน  
ปี 2564 
(บาท) 

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

ค่าสอบบัญชีประจำปี  750,000.- 750,000.- 

รวมท้ังสิ้น 1,500,000.- 1,500,000.- 
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 นางสาว ลภัสรินทร์  ไกรวงษ์วณิชรุ่ง กรรมการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและการลงทุน ได้
เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่  เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565  
 
 มติท่ีประชุม   ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมตเิป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ 

              ช่ือ-สกุล     เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
1. นางสาว ซูซาน  เอ่ียมวณิชชา  4306 
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 2565  และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 
2565  เป็นจำนวนเงิน 1,500,000.-บาท ด้วยเสียง ดังน้ี 
 

มติ 
จำนวน 
ราย 

จำนวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจำนวนหุ้น 
ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 32 519,049,801 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0 0.0000 

จากจำนวน 519,049,801 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต่อหน้าที่ 14./วาระที่ 8 
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 วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
   แบบมอบอำนาจท่ัวไป (General Mandate) 
 นางสาว ลภัสรินทร์  ไกรวงษ์วณิชรุ่ง กรรมการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและการลงทุน ได้
กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ให้บริษัทดำเนินการจัดสรรหุ้น
เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 223,542,578 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดย
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (RO) จำนวน 223,542,578 น้ัน และบริษัทยังไม่ได้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ดังกล่าว 
 ดังน้ันในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บริษัทจึงขออนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท  แบบ
มอบอำจนาจทั่วไป (General Mandate) ใหม่ โดยมีรายละเอียดังต่อไปน้ี 

 

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 

บุ ค ค ล ใน ว งจ ำ กั ด 
(PP) 

หุ้นสามัญ 
หุ้นบุริมสิทธิ 

74,514,193 10.00 โปรดดู
หมายเหตุ 

 
โดยใช้ เงื่อนไขต่าง ๆ ของการจัดสรร รวมถึงการมอบหมายให้คณะกรรมการ บริ ษัท และ/หรือ 

คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 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 

นางสาว ลภัสรินทร์  ไกรวงษ์วณิชรุ่ง กรรมการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและการลงทุน ได้
เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่  เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) 
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มติท่ีประชุม  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการมอบอำนาจตามที่เสนอทุกประการ ด้วยเสียง
ดังน้ี 
 

มติ 
จำนวน 
ราย 

จำนวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจำนวนหุ้น 
ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 32 519,049,801 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0 0.0000 

จากจำนวน 519,049,801 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี 

 
 วาระท่ี  9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ 

นาย ธีรชัย  ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม  ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่  เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่าน
ใดซักถาม เพิ่มเติม  ประธานที่ประชุม  ได้กล่าวขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับมาตรการน้ี และแจ้งว่าขณะน้ี
ได้ดำเนินตามวาระต่างที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และได้รับการพิจารณาจากการประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วน
เสร็จสิ้นแล้ว ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วม
ประชุมในครั้งน้ีและขอขอบคุณ บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งน้ี 
          
 

เลิกประชุมเวลา 14.55 น. 
 
 
                                                         - ธีรชัย  ลีนะบรรจง - 
          (นาย ธีรชัย  ลีนะบรรจง) 
                                                                                                            ประธานที่ประชุม 
                                รับรองว่าถูกต้อง 
 
 
 

   - เชิดศักดิ์  กู้เกียรตินันท์ -                  - ลภัสรินทร์  ไกรวงษ์วณิชรุ่ง - 
  (นาย เชิดศักดิ์  กู้เกียรตินันท์)           (นางสาว ลภัสรินทร์  ไกรวงษ์วณิชรุ่ง) 
             กรรมการ                                       กรรมการ 


