วันที่ 21 มีนาคม 2559

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน)
เรื่อง
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559
เรียน
ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558
2. รายงานประจาปี 2558 ในรูปแบบ CD-ROM ซึ่งประกอบด้วย รายงานประจาปีของ
คณะกรรมการบริษัท งบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
3. ข้อมู ลของบุ คคลที่ ได้รับการเสนอชื่ อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการแทนกรรมการที่ ครบ
กาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
4. แบบรายงานการเพิ่มทุน
5. นิยาม “กรรมการอิสระ”
6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
7. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ
การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
9. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญถือหุ้น
10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน
ตายตัว)
12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจาปีแบบรูปเล่ม
ด้วยคณะกรรมการบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องธารทอง ชั้น G โรงแรม
มณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณา
เรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30
เมษายน 2558 โดยได้จัดทารายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กาหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.cenplc.com) แล้ว

ความเห็น ของคณะกรรมการบริ ษัท เห็ นสมควรเสนอรายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้ น
ประจ าปี 2558 เมื่ อ วัน ที่ 30 เมษายน 2558 ซึ่ งคณะกรรมการบริ ษั ท เห็ นว่ า ได้ มี การบั น ทึ ก
รายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว โดย
บริษั ทได้ เผยแพร่ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือ หุ้น ประจาปี 2558 ในเว็ บไซต์ของบริ ษัทอี ก
ครั้งหนึ่งแล้วพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามสาเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย
ลาดับที่ 1
วาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจาปี 2558
(การลงมติ : ไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ)

วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเหตุ ผ ล บริ ษั ท ได้ สรุ ป รายงานของคณะกรรมการบริ ษั ท และผลการ
ดาเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2558 ซึ่งปรากฏในรายงานประจาปี 2558 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ลาดับที่ 2
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานของคณะกรรมการบริษัทและ
ผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2558 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
วาระที่ 3

พิ จารณาอนุ มั ติ งบการเงิ น ซึ่ งประกอบงบแสดงฐานะการเงิ น และงบก าไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วั ต ถุ ประสงค์ แ ละเหตุ ผ ล เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามพระราชบั ญญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจ ากั ด ซึ่ ง
กาหนดให้บริษัทต้องจัดทางบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ รอบปี
บัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อนุมัติ
ความเห็ น ของคณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น สมควรเสนอที่ ป ระชุ ม สามั ญผู้ ถือ หุ้ น พิจ ารณา
อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ที่ผ่านการตรวจสอบและ ลงนามรับรองจากผู้สอบบั ญชีของสำนักงำน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์
เฮำส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่ง
แสดงฐานะทางการเงิ น และผลการดาเนิ น งานของบริ ษั ท ในปี 2558 ที่ ผ่ า นมา โดยสรุ ป
สาระสาคัญได้ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)
รายการ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
สินทรัพย์รวม
5,338.26
1,933.01
หนี้สินรวม
1,111.60
86.13
ส่วนของผู้ถือหุ้น
4,226.66
1,846.88
รายได้จากการขายและการให้บริการ
1,620.65
รวมรายได้
1,577.25
(23.30)
กาไรสุทธิ (ขาดทุนสุทธิ)
(198.64)
(144.29)
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)
(0.27)
(0.21)
โดยมี รายละเอียดตามที่ ป รากฏในงบการเงิ นของรายงานประจ าปี 2558 ซึ่ง ได้จั ดส่ ง ให้ แ ก่
ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ ตามสิ่งที่มาด้วยลาดับที่ 2
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรและงดจ่ายเงินปันผล
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ของกาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี หรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุ
จาเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริษัทอย่างมี
นัยสาคัญ หรือเว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการลงทุนในโครงการอื่น
ทั้งนี้ ในปี 2558 งบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี บริษัทมีผลการดาเนินงานขาดทุนสุทธิ
เป็นจานวนเงิน 144.29 ล้านบาท ซึ่งทาให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ดังนั้น
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรงดจ่ายเงินปั นผล ประจาปี 2558 สาหรับผลการดาเนินงาน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558
และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบั ญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของ
บริษัท ข้อ 47 กาหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารอง ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน
สารองนี้จ ะมี จานวนไม่น้อ ยกว่า ร้อ ยละ 10 ของทุน จดทะเบียน เนื่ องจากบริษั ทมี ผลการ
ดาเนินงานขาดทุน จึงงดจัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย
ความเห็ น ของคณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น สมควรเสนอที่ ป ระชุ ม สามั ญผู้ ถือ หุ้ น พิจ ารณา
อนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจาปี 2558 สาหรับผลการดาเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558
ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และงดจัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัดและข้อบังคับของบริษัท
ข้อ 18 สรุป ใจความสาคั ญว่ า ในการประชุ มสามั ญประจาปี ทุกครั้ ง ให้กรรมการออกจาก
ตาแหน่งจานวน 1 ใน 3 ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง 3 ส่วน ไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จานวน ใกล้ ที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่ ง
ใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจา ปี 2559 มีกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตาม
วาระ จานวน 4 ท่าน ดังนี้
1. นายวุฒิชัย
ลีนะบรรจง
กรรมการบริษัท
2. รศ.ดร.ภูษิต
เลิศวัฒนารักษ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายยรรยง
วัฒนวงศ์พิทักษ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายธีรชัย
ลีนะบรรจง
กรรมการบริษัท
ความเห็ น ของคณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น สมควรเสนอที่ ป ระชุ ม สามั ญผู้ ถือ หุ้ น พิจ ารณา
อนุมัติเลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามตามวาระทั้ง 4 ท่าน ให้กลับเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกระบวนการคัดเลือกผู้ดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่าน
คณะกรรมการสรรหา เนื่อ งจากปั จจุบั นบริษัท ยังมิ ได้ แต่ง ตั้ง คณะกรรมการสรรหาอย่างเป็ น
ทางการ แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับ
การเสนอชื่อ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ
ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นา วิ สัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมี
คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้
เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะแนวนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะ
กรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ ข้อมูลของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3
ในการนี้ รศ.ดร.ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์ และนายยรรยง วัฒนวงศ์พิทักษ์ กรรมการรายเดิม และ
ได้รับ การเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่ งกรรมการอีกหนึ่ง วาระนั้น มีคุณสมบั ติที่จะดารงตาแหน่ ง
กรรมการอิสระตามที่บริษัทกาหนดซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เข้มกว่ากรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์
ของคณะกรรมการตลาดทุน โดยดารงตาแหน่งกรรมการอิสระน้อยกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกัน
ทั้งนี้ ในการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการนั้น บริษัทมิได้เปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา

วาระที่ 6

พิจารณากาหนดจานวนเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 สรุปใจความสาคัญว่า กรรมกำร
ของบริ ษั ท มี สิท ธิ ไ ด้ รั บ ค่ ำ ตอบแทนในกำรปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ซึ่ ง ค่ ำ ตอบแทนได้ แ ก่ เงิ น เดื อ น
เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส ซึ่งในปี 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติกาหนดจานวนเงิน
ค่ า ตอบแทนคณะกรรมการบริ ษั ท เป็ น จ านวนเงิ น 3,200,000.-บาท โดยกาหนดจ่ า ยเป็ น
รายครั้ง สาหรับปี 2558 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นจานวนเงิน
ทั้ง สิ้ น 1,657,500.-บาท ทั้ งนี้ บริษั ท สรุป จ านวนเงิน ที่ จ่ า ยให้ แ ก่คณะกรรมการบริษั ท เป็ น
รายบุ คคลไว้ ใ นรายงานประจ าปี 2558 ปรากฏตามสิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้ ว ยลาดั บ ที่ 2 ในหั ว ข้ อ
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ เรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
รายละเอียด
ปี 2558 (บาท) ปี 2557 (บาท)
วงเงินที่ขออนุมัติ
3,200,000.2,300,000.จานวนเงินที่จ่ายจริงเป็นค่าเบี้ยประชุมทั้งหมด
1,657,500.1,925,000.ความเห็ น ของคณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น สมควรเสนอที่ ป ระชุ ม สามั ญผู้ ถือ หุ้ น พิจ ารณา
อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาปี 2559 ตามที่ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
เสนอ ซึ่ง คณะกรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนได้พิ จ ารณาค่า ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี
2559 เป็ นจ านวนเงิ น 3,500,000.-บาท ซึ่ง เพิ่ม ขึ้น เมื่อ เที ยบกั บปี 2558 ทั้ งนี้ ไ ม่รวมถึ ง
ค่า ตอบแทนหรื อ สวั สดิ การที่ กรรมการบริ ษั ท ได้ รับ ในฐานะพนั กงานหรื อ ลู ก จ้ า งของบริ ษั ท
ซึ่งกาหนดการจ่ายเป็นรายครั้ง โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ
และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความ
เหมาะสมของจานวนคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดการดังนี้
1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน คือ ค่าเบี้ยประชุม
(1) ประธำนกรรมกำรบริษัท (ทุกครำวที่เข้ำร่วมประชุม)
 ค่ ำ เบี้ ย ประชุ ม ครั้ ง ละ 30,000.-บำท ทั้ ง นี้ ส ำหรั บ ประธำนกรรมกำรได้ รั บ
เงินเดือนประจำแล้ว หรือเป็นผู้บริหำรในเครือ จะได้รับค่ำเบี้ยประชุมในกำรเข้ำ
ร่วมประชุมครั้งละ 20,000.-บำทแทน
(2) กรรมกำรบริษัท (ทุกครำวที่เข้ำร่วมประชุม)
 ค่ำเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000.-บำท ทั้งนี้สำหรับกรรมกำรบริษัทท่ำนใดที่ได้รับ
เงินเดือนประจำแล้ว หรือเป็นพนักงำนงำนในเครือ จะได้รับค่ำเบี้ยประชุมในกำร
เข้ำร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บำทแทน
(3) คณะกรรมกำรตรวจสอบ (ทุกครำวที่เข้ำร่วมประชุม)
 เบี้ยประชุมประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ครั้งละ 25,000.-บำท
 ค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรตรวจสอบ ครั้งละ 15,000.-บำท

(4) คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน (ทุกครำวที่เข้ำร่วมประชุม)
 เบี้ยประชุมประธำนกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน ครั้งละ 25,000.-บำท
 ค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน ครั้งละ 15,000.-บำท ทั้งนี้สำหรับ
กรรมกำรบริษัทท่ำนใดที่ได้รับเงินเดือนประจำแล้ว หรือเป็นพนักงำนงำนในเครือ
จะได้รับค่ำเบี้ยประชุมในกำรเข้ำร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บำทแทน
(5) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง (ทุกครำวที่เข้ำร่วมประชุม)
 เบี้ยประชุมประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ครั้งละ 25,000.-บำท
 ค่ำเบี้ยประชุม กรรมกำรบริห ำรควำมเสี่ยง ครั้ง ละ 15,000.-บำท ทั้งนี้ สำหรั บ
กรรมกำรบริษัทท่ำนใดที่ได้รับเงินเดือนประจำแล้ว หรือเป็นพนักงำนงำนในเครือ
จะได้รับค่ำเบี้ยประชุมในกำรเข้ำร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บำทแทน
(6) คณะกรรมกำรสรรหำ (ทุกครำวที่เข้ำร่วมประชุม)
 เบี้ยประชุมประธำนกรรมกำรสรรหำ ครั้งละ 25,000.-บำท
 ค่ำ เบี้ ยประชุ ม กรรมกำรสรรหำ ครั้ ง ละ 15,000.-บำท ทั้ง นี้ สำหรั บ กรรมกำร
บริษัทท่ำนใดที่ได้รับเงินเดือนประจำแล้ว หรือเป็นพนักงำนงำนในเครือ จะได้รับ
ค่ำเบี้ยประชุมในกำรเข้ำร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บำทแทน
2. ค่าตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ
บริษัทไม่มีน โนบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนื อไปจากค่ าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือ พนักงานซึ่ ง
ได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท
วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี ประจาปี 2559
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่ งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบ
บัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และข้อบังคับ
ของบริษัท ข้ อ 43 กาหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่ เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดารง
ตาแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจาปี 2558 คือ
1. นายพิสิฐ
ทางธนกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 และ/หรือ
2. นายไพบูล
ตันกูล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ
3. นางสาวสกุณา แย้มสกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 และ/หรือ
4. นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266
แห่งสำนักงำน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
ดังนั้น สาหรับปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง ผู้สอบ
คนเดิม คือ

1. นายพิสิฐ
ทางธนกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ ปี 2556 เป็นปีที่ 4) และ/หรือ
2. นายไพบูล
ตันกูล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
3. นางสาวสกุณา แย้มสกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
4. นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
แห่งสำนักงำน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจาปี
2559 เป็นปีที่ 5 เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทางานที่ดี มีทีมสนับสนุนเพียงพอ
มีคุณสมบั ติครบถ้ วนตามข้ อ บัง คั บ ของบริ ษั ท และข้อ กาหนดของสานั กงานคณะกรรมการ
กากับ หลักทรัพย์แ ละตลาดหลั กทรั พย์ และปฏิ บัติหน้ าที่ได้ เป็น อย่างดีตลอดมา โดยกาหนด
ค่าตอบแทน ดังนี้
รายละเอียด
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 2
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 3
ค่าสอบบัญชีประจาปี
รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน (บาท)
ปี 2559
(นาเสนอ)
300,000.300,000.300,000.1,200,000.2,100,000.-

จานวนเงิน (บาท)
ปี 2558
224,250.224,250.224,250.1,055,125.1,727,875.-

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด
ซึ่งกาหนดให้ที่ ประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น แต่ งตั้ งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชี ของบริษั ท
ทุกปีและโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง
1. นายพิสิฐ
ทางธนกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 และ/หรือ
2. นายไพบูล
ตันกูล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ
3. นางสาวสกุณา แย้มสกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 และ/หรือ
4. นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266
แห่งสำนักงำน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจาปี
2559 และอนุมัติค่าสอบบัญชีป ระจาปี 2559 เป็นจานวนเงิ น 2,100,000.-บาท โดยผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งหรือผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตในนาม สานักงาน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เพื่อให้มั่นใจว่ำ
กระบวนกำรจัดทำงบกำรเงินจะสำมำรถดำเนินกำรตรวจสอบได้แล้วเสร็จตำมกำหนดเวลำ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท/ บริษัท
ย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และนอกจากนี้
ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 6 แห่งของบริษัท ซึ่งมีค่าสอบบัญชี ประจาปี 2559 รวม 6
แห่ ง จ านวน 5,800,500.-บาท ค่ า สอบบั ญชี ที่ เ สนอข้ า งต้ น เป็ น การให้ บ ริ การสอบบั ญ ชี
เท่ า นั้ น ไม่ มี การให้ บ ริ การอื่ น นอกเหนื อ จากการสอบบั ญชี และในอนาคตไม่ มี การจ่ า ย
ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น อันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จ
ทั้ง นี้ ถึ งแม้ ว่า ผู้ สอบบัญชีข องบริ ษัท และบริษั ทย่ อ ยจะเป็ น ผู้สอบบั ญชี แ ละสั งกั ดสานั กงาน
เดี ยวกัน ก็ ตาม คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษั ทเชื่ อ มั่น ว่ า ผู้สอบบัญชี จ ะ
สามารถจัดทางบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้ทันตามกาหนดเวลา เนื่องจากผู้สอบบัญชี
จะมี การนั ดประชุ มร่ วมกับ ผู้ บริ หารเพื่อ วางแผนการตรวจสอบและกาหนดระยะเวลาในการ
ตรวจสอบเป็นการล่วงหน้า
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และพิจารณาอนุมัติแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน)

วัต ถุ ประสงค์ และเหตุ ผ ล บริษั ท ต้ อ งดาเนิ น การลดทุ น จดทะเบี ยนของบริ ษั ท และแก้ ไ ข
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน ให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะสามารถเพิ่มทุน
ของบริษัทได้ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด
ที่กาหนดให้บ ริษัท ต้องทาการลดทุน จดทะเบี ยนโดยวิธีการยกเลิ กหุ้น สามั ญจดทะเบียนที่ยัง
ไม่ได้ออกจาหน่าย ก่อนที่บริษัทจะสามารถเพิ่มทุนของบริษัท
ความเห็ นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิ จารณาแล้ ว เห็น ว่าที่ ประชุมผู้ ถือหุ้ นสมควร
อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจากจานวน 746,693,352 บาท เป็น 745,141,378 บาท
โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จาหน่ายจานวน 1,551,974 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00
บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพื่อสารองไว้ในการใช้สิทธิของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
(CEN-W3) ปัจ จุบั นหมดอายุแ ละครบกาหนดแล้ ว และเพื่อ ให้ สอดคล้อ งกั บกำรลดทุน จด
ทะเบียนของบริษัท จึงมีควำมจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทให้
เป็นไปตำมกฎหมำย โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 745,141,378 บำท (เจ็ ดร้อ ยสี่ สิบห้ ำล้ำ นหนึ่งแสนสี่ หมื่ น
หนึ่งพันสำมร้อยเจ็ดสิบแปดบำท)
แบ่งออกเป็น
745,141,378 หุ้น (เจ็ ดร้อ ยสี่ สิบห้ ำล้ำ นหนึ่งแสนสี่ หมื่ น
หนึ่งพันสำมร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น)
มูลค่ำหุ้นละ
1 บำท (หนึ่งบำท)
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสำมัญ
745,141,378 หุ้น (เจ็ ดร้อ ยสี่ สิบห้ ำล้ำ นหนึ่งแสนสี่ หมื่ น
หนึ่งพันสำมร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ
- หุ้น (- หุ้น)

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate)
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน)

วัตถุ ประสงค์ และเหตุ ผล สืบ เนื่อ งจาก ปั จจุบั น ตลาดหลักทรัพ ย์แห่ งประเทศไทยได้ ออก
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน โดยสามารถเพิ่มทุนได้ 2 แบบ
คือ การเพิ่ ม ทุ น แบบระบุ วั ตถุ ประสงค์ ซึ่ ง เป็ น แบบที่ ใ ช้ อ ยู่ ในปั จ จุ บั น และการเพิ่ ม ทุ น แบบ
General Mandate เพื่อเป็นทางเลือกของการเพิ่มทุน General Mandate คือการเพิ่มทุนแบบ
มอบอานาจทั่วไป โดยขออนุมัติกรอบการเพิ่มทุนจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า และผู้ถือหุ้น
มอบอ านาจให้ คณะกรรมการบริ ษัท ตั ดสิ น ใจจัดสรรตามความเหมาะสมภายใต้ กรอบที่ ข อ
อนุมัติไว้
ความเห็ น ของคณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น สมควรเสนอที่ ป ระชุ ม สามั ญผู้ ถือ หุ้ น พิจ ารณา
อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) จากทุน
จดทะเบียนเดิมจานวน 745,141,378 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 968,683,791 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จานวน 223,542,413 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 1 บาท รายละเอียด
รายงานการเพิ่มทุน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4
ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรื อประธาน
กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ไ ด้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษัท มีอ านาจพิ จารณากาหนดวัตถุ ประสงค์ใ นการออกและเสนอขายหุ้ น
สามัญ เพิ่มทุน รายละเอียด และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่ ม ทุน รวมทั้ ง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่า งๆ ที่เ กี่ ยวข้ อ ง รวมทั้ งดาเนิน การต่ า งๆ
อันจาเป็นและสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวม
ถึงการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทย
วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน)

วัต ถุ ประสงค์และเหตุ ผ ล เพื่อ ให้ สอดคล้อ งกั บกำรเพิ่ ม ทุ นจดทะเบี ยน บริ ษัท จึ ง มีควำม
จำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย คณะกรรมกำร
บริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อ 4. ของบริษัท
ความเห็ นของคณะกรรมการบริ ษัท เห็ น สมควรเสนอที่ป ระชุ ม สำมั ญผู้ถือ หุ้น พิ จำรณำ
อนุมัติให้บริษัทแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับกำร
เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียนจำนวน
แบ่งออกเป็น
มูลค่ำหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสำมัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

วาระที่ 11

968,683,791 บำท (เก้ ำ ร้ อ ยหกสิ บ แปดล้ ำ นหกแสนแปด
หมื่นสำมพันเจ็ดร้อยเก้ำสิบเอ็ดบำท)
968,683,791 หุ้น (เก้ ำ ร้ อ ยหกสิ บ แปดล้ ำ นหกแสนแปด
หมื่นสำมพันเจ็ดร้อยเก้ำสิบเอ็ดหุ้น)
1
บำท (หนึ่งบำท)
968,683,791 หุ้น
-

หุ้น

(เก้ ำ ร้ อ ยหกสิ บ แปดล้ ำ นหกแสนแปด
หมื่นสำมพันเจ็ดร้อยเก้ำสิบเอ็ดหุ้น)
(- หุ้น)

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate)
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนแบบมอบอำนำจทั่วไป (General
Mandate) ในวำระที่ 9 ข้ำงต้น จึงขอเสนอให้ที่ป ระชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำกำรจัดสรรหุ้ น
สำมัญเพิ่ม ทุนของบริษัทแบบมอบอ ำนำจทั่ว ไป (General Mandate) ตำมเกณฑ์ ที่ประกำศ
คณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรเปิดเผย
สำรสนเทศและกำรปฏิ บั ติกำรใดๆ เกี่ ยวกั บ กำรเพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท จดทะเบี ยน พ.ศ. 2554
กำหนด
ความเห็ นของคณะกรรมการบริ ษัท เห็ น สมควรเสนอที่ป ระชุ ม สำมั ญผู้ถือ หุ้น พิ จำรณำ
อนุ มั ติ ให้ จั ดสรรหุ้ น สามั ญเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ยนแบบมอบอ ำนำจทั่ ว ไป (General Mandate)
จำนวน 223,542,413 หุ้น มูลค่ำตรำไว้หุ้นละ 1 บำท โดยจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิม (RO) (ทั้งนี้ทุนชำระแล้ว 745,141,378 หุ้ น ส่วนที่เพิ่ มต้องไม่เกิ นร้อยละ 30 ของทุ น
ชำระแล้ว ซึ่งเป็นจำนวนเท่ำกับ 223,542,413 หุ้น)
ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรื อประธาน
กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้ าหน้า ที่บริห าร และ/หรื อ บุคคลที่ไ ด้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท มีอานาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในคราวเดียวกัน
หรื อ หลายคราวก็ ไ ด้ รวมถึ ง การก าหนดราคาเสนอขาย วั น และเวลาที่ เ สนอขาย และ
รายละเอียดและเงื่ อนไขต่า งๆ ที่ เกี่ ยวข้อ งกั บ การจั ดสรรหุ้น สามัญเพิ่ มทุ นดั งกล่า ว โดยการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกาหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน
อนึ่ง เมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแล้ว ทุนชาระแล้วในส่วนที่เพิ่มจะมีจานวน 223,542,413 หุ้น
หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนชาระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุน ซึ่งเป็น
จานวนที่ไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชาระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน
ตามเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข

และวิ ธีการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิ บัติการใดๆ เกี่ ยวกั บการเพิ่ ม ทุน ของบริ ษัท จด
ทะเบียน พ.ศ. 2554 กาหนด
ทั้ง นี้ ในกรณี ที่ มี หุ้น สามัญเพิ่ม ทุ น เหลื อ จากการจองซื้ อ ของผู้ ถือ หุ้ น เดิ ม ตามสิ ทธิ ห รื อ มี หุ้ น
คงเหลือไม่ว่ากรณีใดๆ ให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่
ได้จองซื้อ และชาระเงิน ค่าหุ้ นสามั ญที่จ องซื้ อเกิน กว่า สิทธิ ของตนในราคาเสนอขายที่เ ท่ากั น
โดยมอบอานาจให้ คณะกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อคณะกรรมการบริ หาร และ/หรือ ประธาน
กรรมการบริ ห าร และ/หรื อ ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร หรื อ บุ คคลที่ ไ ด้ รั บ มอบอ านาจจาก
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ที่ได้จองซื้อและชาระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ดังนี้
(ก) ในกรณี จ านวนหุ้ น สามั ญ ที่ ผู้ถือ หุ้ น เดิ ม จองซื้ อ เกิ น กว่ า สิ ท ธิ ข องตนมี จ านวนมากกว่ า
จานวนหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าวให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวในระหว่างผู้ถือหุ้น
เดิมที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตนตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้น
ที่ ไ ด้ จ องซื้ อ หุ้ น สามั ญ เกิ น กว่ า สิ ท ธิ ข องตนแต่ ล ะรายโดยการจั ด สรรหุ้ น ดั ง กล่ า วให้
ดาเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
คณะกรรมการบริ หาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริ หาร และ/หรือ ประธานเจ้ าหน้า ที่
บริห าร หรือบุ คคลที่ ได้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริษั ทจะพิจ ารณาเห็น สมควร
ทั้งนี้บริษัทจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญสาหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 14 วันนับแต่วันที่ปิดรับการจองซื้อหุ้น
(ข) ในกรณี จ านวนหุ้ น สามั ญที่ ผู้ถือ หุ้ น เดิ ม จองซื้ อ เกิ น กว่ า สิ ท ธิ ข องตนมี จ านวนน้ อ ยกว่ า
จานวนหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าวให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่
ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิและชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวทุกราย
วาระที่ 12
พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
คณะกรรมการบริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น
หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ และประสงค์จะมอบให้ผู้อื่นเข้า ประชุมแทน โปรดใช้หนังสื อ
มอบฉั น ทะที่ แ นบมาตามสิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้ ว ยล าดั บ ที่ 10 หรื อ ลาดั บ ที่ 11 หรื อ สามารถ Download ได้ จ าก
www.cenplc.com ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น และขอความกรุณาจัดส่งหนังสือ
มอบฉันทะหรือแจ้งไปยังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทาการก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ
ตรวจสอบหลักฐานล่วงหน้า
ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ขอได้โปรดแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้า
ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ซึ่ งท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของ
บริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 6 เพื่อให้จานวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับ
ของบริษัท

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุม ณ สถานที่ประชุมในวันดังกล่าวได้ตั้งแต่ 13.00 นาฬิกา
เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี้
โดยคาสั่งคณะกรรมการ

(นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง)
ประธานกรรมการบริษัท

