
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2555 
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 24 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรม ดิเอมเมอร์รัล

ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร



1 
 

 

เลขที QTC   0032 /2555  วนัที  23  มนีาคม 2555 
 

เรือง ขอเชญิประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 

เรียน  ท่านผู้ ถือหุ้น 

สิงทีสง่มาด้วย 1. สําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554 
2. รายงานประจําปี ซึงประกอบด้วยงบการเงนิประจําปี 2554 สิ นสดุ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 

(แผ่นซีดี) 
3. ข้อมลูของผู้ ทีได้รับการเสนอชือเป็นกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ 
4. เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุ 
5. ข้อบงัคบัของบริษัทเกียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 
6. หนงัสือมอบฉนัทะ 
7. รายละเอียดกรรมการอิสระทีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
8. แผนทีสถานทีประชมุ 

            ด้วยบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จํากดั (มหาชน) จะจดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 
ในวนัองัคารที 24 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั น 3 โรงแรม ดิเอมเมอร์รัล ถนนรัชดาภิเษก     
ดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี  

วาระที 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2554 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล:            การประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2554 ของบริษัทได้ถกูจดัขึ นเมือ           
วนัที 18  มีนาคม  2554     โดยมีสําเนารายงานการประชมุซึงได้บนัทึกถกูต้องตามความเป็นจริง             
(สิงทีสง่มาด้วยลําดบัที 1) 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุสามญั  
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554  รายละเอียดปรากฏตามสิงทีสง่มาด้วยลําดบัที 1 

วาระที 2 พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล:  สรุปผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชีสิ นสดุวนัที 31 ธนัวาคม 
2554 ทีผ่านมา บริษัทมีรายได้จํานวน 714,461,595 บาท และมีกําไรสทุธิ 84,064,223 บาท 
รายละเอียดผลการดําเนินงานของบริษัทปรากฏตามรายงานประจําปี ซึงสง่มาพร้อมกบัหนงัสือเชญิ
ประชมุ (สิงทีสง่มาด้วยลําดบัที 2) 
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ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการดาํเนินงาน 
รายละเอียดปรากฏตามสิงทีสง่มาด้วยลาํดบัที 2 

วาระที 3 พจิารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสําหรับรอบปีบัญชีสิ นสุด วันที 31 ธนัวาคม 2554  

ข้อเท็จจริงและเหตผุล:  คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มกีารทํางบการเงนิสําหรับรอบปีบญัชี
สิ นสดุ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 และผู้สอบบญัชรัีบอนญุาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพือนําเสนอให้ที
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิในการประชมุสามญัประจาํปี ตามทีมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 กําหนด (สิงทีสง่มาด้วยลาํดบัที 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบการเงนิของ
บริษัทสาํหรบัรอบปีบญัชีสิ นสดุ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 ซึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจาํปี ตามสิงทีสง่มาด้วยลําดบัที 2 

วาระที 4 พจิารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจดัสรรเงินกาํไร สําหรับผลการดาํเนินงาน
สิ นสุด วันที 31 ธันวาคม 2554  

ข้อเท็จจริงและเหตผุล:  ตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 
กําหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกําไรเท่านั น และมาตรา 116 กําหนดให้บริษัทต้องจดัสรรกําไร
สทุธิประจําปีสว่นหนึงไว้เป็นทนุสํารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจาํปี จนกวา่ทุนสํารองจะ
มีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน  

บริษัทมนีโยบายจา่ยเงินปันผลในอตัราไมต่ํากวา่ร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงนิได้นิติบคุคล 
และการจดัสรรทนุสํารองตามกฎหมาย  ในบริษัทอาจกําหนดให้จา่ยเงนิปันผลแตกตา่งไปจากนโยบาย
ทีกําหนดไว้ได้ โดยจะขึ นอยูก่บัผลประกอบการ สภาพคลอ่งทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และความ
จําเป็นในการใช้เป็นเงนิทนุหมนุเวียนเพือบริหารกิจการและการขยายธรุกิจของบริษทั 

จากผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชีสิ นสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2554 ทีผ่านมา บริษัทมีรายได้
จํานวน 714,461,595 บาท และมีกําไรสทุธิประจําปี 2554  จํานวน  84,064,223 บาท  

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุติัการจดัสรรเงิน
กําไรสว่นหนึงไว้เป็นทนุสาํรองตามกฎหมาย จํานวน 10,165,504 บาท และการจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้
ถือหุ้นของบริษทัทีมีรายชือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัที 12 มีนาคม 2555 ซึงเป็นวนัที
คณะกรรมการกําหนดให้เป็นวนักําหนดรายชือผู้ ถือหุ้นทีจะมสีิทธิรับเงนิปันผล (Record Date) ในอตัรา
หุ้นละ 0.19 บาท รวมเป็นเงนิจํานวนทั งสิ น 38,000,000 บาท โดยกําหนดจา่ยเงนิปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ภายในวนัที 11 พฤษภาคม 2555  
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ทั งนี  อตัราเงินปันผลทีจา่ยเทียบกบักําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล และการจดัสรรทนุสํารองตาม
กฎหมายในแตล่ะปี เท่ากบัร้อยละ 51.42 ซึงสอดคล้องกบันโยบายการจา่ยเงินปันผลของบริษัท  

ข้อมลูการเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลประกอบการปี 2552 ถึงปี 2554 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2554 ปี 2553 ปี 2552 
1. กําไรสทุธิ 84,064,223 43,768,263 33,367,385 
2. จํานวนหุ้น 200,000,000 1,500,000 1,500,000 
3. เงินปันผลจา่ยอตัราตอ่หุ้น 0.19 47.50 14.70 
4. รวมจาํนวนเงนิปันผลจา่ยทั งสิ น 38,000,000 71,250,000 22,050,000 
5. สดัสว่นการจา่ยเงินปันผล ร้อยละ 51.42 ร้อยละ 171.36 ร้อยละ 69.56 

ทั งนี  สิทธิในการได้รับเงินปันผลดงักลา่วยงัมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนมุตัิจากทีประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 

วาระที 5 พจิารณาและอนุมัติการแต่งตั งกรรมการแทนกรรมการทีต้องออกตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล:  ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 18 กําหนดว่าในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญั
ประจาํปีทกุครั ง กรรมการคิดเป็นจํานวนหนึงในสาม หรือจํานวนใกล้ทีสดุกบัสว่นหนึงในสาม จะต้อง
ออกจากตาํแหน่ง กรรมการทีจะออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีทีสองภายหลงัจดทะเบยีนบริษทั ให้ใช้
วิธีจบัสลาก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนทีอยูใ่นตาํแหน่งนานทีสดุเป็นผู้ออกจากตาํแหนง่ ซึงการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจาํปี 2555 ในครั งนี เป็นการประชมุปีทีสองของบริษัทภายหลงัทีบริษทัจด
ทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจาํกดั ซึงกรรมการทีต้องออกจากตําแหน่งกรรมการของบริษัท
ตามทีจบัสลากได้มรีายชือดงัต่อไปนี  

1. รศ.ดร.สมชอบ ไชยเวช 
2. นายณฐัพล ลีลาวฒันานนัท์  
3. นายนิพนธ์ จยัสิน 

หลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกบคุคลทีจะเข้าดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษทั มไิด้ผ่านขั นตอนของ
คณะกรรมการสรรหา เนืองจากบริษัทยงัไมไ่ด้แตง่ตั งคณะกรรมการสรรหา แตเ่ป็นการสรรหาโดยการ
พิจารณาร่วมกนัของทีประชมุคณะกรรมการบริษัท โดยคดัเลือกบคุคลทีมีคณุสมบตัิตามทีกฎหมาย
บริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
และประกาศของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยทีเกียวข้องกําหนด 
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บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอรายชือบคุคลทีจะแตง่ตั งเข้าดาํรงตําแหน่งกรรมการของ
บริษัทผา่นทางเวบไซต์ของบริษัท ตามทีทางสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
กําหนด และปรากฏวา่ ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยเสนอชือบคุคลเพือแต่งตั งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการ  

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอรายชือบคุคลดงัตอ่ไปนี  เพือให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้น 
พิจารณาแตง่ตั งให้ดาํรงตําแหน่งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการทีต้องออกตามวาระ  

1. รศ.ดร.สมชอบ ไชยเวช 
2. นายณฐัพล ลีลาวฒันานนัท์  
3. นายนิพนธ์ จยัสิน 

รายละเอียดประวตัิของบคุคลทั ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิงทีสง่มาด้วยลําดบัที 3 และคณุสมบตัิของ
กรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุกําหนด (รายละเอียด
นิยามกรรมการอิสระปรากฏตามรายงานประจาํปีภายใต้หวัข้อเรืองการจดัการ(สิงทีสง่มาด้วยลาํดบัที3) 

ข้อมลูการถือหุ้นของกรรมการทีเสนอชือในครั งนี   

รายชือผู้ทีได้รับการเสนอชือเป็นกรรมการ จาํนวนหุ้น สิทธิในการออกเสียง 
1. รศ.ดร.สมชอบ ไชยเวช - - 
2. นายณฐัพล ลีลาวฒันานนัท์ - - 
3. นายนิพนธ์ จยัสิน 525,000 525,000 

 

วาระที 6 พจิารณาและอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล:  บริษัทไมมี่การแตง่ตั งคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน เพือทําหน้าที
ในการพิจารณากําหนดคา่ตอบแทนของกรรมการ แตที่ประชมุคณะกรรมการของบริษัทได้ร่วมกนั
พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนจากผลประกอบการของบริษัทในปีทีผา่นมา การปฏบิตัิงานและความ
รับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกบัธรุกิจในประเภทเดียวกบับริษทัหรือใกล้เคียงกบั
บริษัท  

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอทีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิการกําหนด
คา่ตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2555 ในรูปของเบี ยประชมุและคา่ตอบแทนประจําปี รวมทั งสิ นเป็น
จํานวนเงนิไมเ่กิน 3,300,000 บาท 

ในการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการในครั งนี คณะกรรมการได้พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนสําหรับ
คณะกรรมการชดุยอ่ยของบริษัท ซึงได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะ
ได้รับคา่ตอบแทนตามรายละเอียดทีกําหนดข้างต้นเทา่นั น  
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สว่นรายละเอียดขอบเขตอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ปรากฏตามรายงานประจาํปี ภายใต้หวัข้อเรืองการจดัการ 

ตารางเปรียบเทียบคา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2555 และปี 2554  

องค์ประกอบค่าตอบแทน 
ปี 2555 (ปีทีเสนอ) ปี 2554 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
1. ค่าตอบแทนประจําปี 

3,300,000 
2,210,000 - 

2. ค่าเบี ยประชมุ 570,000 210,000 
คา่ตอบแทนดงักลา่วเป็นคา่ตอบแทนทีคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้รับตลอดทั งปี 

วาระที 7 พจิารณาและอนุมัติการแต่งตั งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบญัชี 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล: ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 กําหนดให้
ทีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีแตง่ตั งผู้สอบบญัชี และกําหนดคา่สอบบญัชีทกุปี ในการแตง่ตั ง
สามารถแต่งตั งผู้สอบบญัชีคนเดิมได้ 

นอกจากนี  ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที กจ. 39/2548 เรือง
หลกัเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมลูเกียวกบัฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน
ของบริษัททีออกหลกัทรัพย์ (ฉบบัที 20) กําหนดให้บริษทัจดัให้มกีารหมนุเวียนผู้สอบบญัช ี หากผู้สอบ
บญัชีดงักลา่วปฏิบตัหิน้าทีมาแล้ว 5 รอบปีบญัชีติดตอ่กนัโดยการหมนุเวียนไมจ่ําเป็นต้องเปลียนบริษัท
ผู้สอบบญัชีแห่งใหม ่ บริษัทสามารถแตง่ตั งผู้สอบบญัชรีายอืน ๆ ในสํานกังานตรวจสอบบญัชนีั นแทน
ผู้สอบบญัชรีายเดิมได้ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้มีความเห็นวา่สมควรแตง่ตั งผู้สอบบญัชีรับอนญุาต นายสมคิด 
เตียตระกลู ผู้สอบบญัชีรบัอนญุาตเลขที 2785 หรือ นางสมุาลี โชคดีอนนัต์ ผู้สอบบญัชีรบัอนญุาตเลขที 
3322 หรือ นายโกศล แย้มลีมลู ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 4575 จากบริษทั แกรนท์ ธอนตนั จํากดั 
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษทัประจําปี 2555 และกําหนดคา่สอบบญัชีเป็นจาํนวนเงินไมเ่กิน 730,000 บาท
ตอ่ปี โดยไมร่วมคา่ใช้จา่ยอืนๆ 

ตารางเปรียบเทียบคา่สอบบญัชี  
ค่าสอบบญัชี รอบปีบญัชี 2554 รอบปีบญัชี 2553 

1. คา่สอบบญัช ี 730,000 700,000 
2. คา่บริการอืน ๆ - - 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอทีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิการแตง่ตั ง     
นายสมคิด เตียตระกลู ผู้สอบบญัชรัีบอนญุาตเลขที 2785 หรือ นางสมุาลี โชคดีอนนัต์ ผู้สอบบญัชีรับ 
อนญุาตเลขที 3322 หรือ นายโกศล แย้มลีมลู ผู้สอบบญัชรัีบอนญุาตเลขที 4575 จากบริษัท แกรนท์ 
ธอนตนั จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทสําหรับปี 2555 ในกรณีทีผู้สอบบญัชีดงักลา่วข้างต้นไม่
สามารถปฏบิตัิหน้าทีได้ให้บริษัท แกรนท์ ธอนตนั จํากดั จดัหาผู้สอบบญัชรัีบอนญุาตอืนของสํานกังาน
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ทําหน้าทีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิของบริษัทแทนผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้ และ
กําหนดคา่สอบบญัชีเป็นจาํนวนเงินไมเ่กิน 730,000 บาทตอ่ปี โดยไมร่วมคา่ใช้จา่ยอืนๆ 

ทั งนี  ผู้สอบบญัชีตามรายชือทีเสนอข้างต้นไมม่ีความสมัพนัธ์และไมม่ีสว่นได้เสียกบับริษัท ผู้บริหาร     
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ทีเกียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด  

วาระที 8 พจิารณาเรืองอืน ๆ (ถ้าม)ี 

จงึเรียนมาเพือขอเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานทีดงักลา่ว ผู้ ถือหุ้นท่านใด
ประสงค์ทีจะแตง่ตั งบคุคลอืนมาเข้าร่วมประชมุ และออกเสยีงแทนตนในการประชมุครั งนี  โปรดมอบฉนัทะตามแบบ
หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึง และยืนตอ่บริษัทก่อนเข้าร่วมประชมุด้วย สว่น ผู้ ถือหุ้น
ตา่งชาติซึงแตง่ตั งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น โปรดใช้หนงัสือมอบฉนัทะ
ตามแบบ ก หรือแบบ ข หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึง 

ในกรณีทีผู้ ถือหุ้นทีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 สามารถมอบฉนัทะให้
กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายละเอียดซึงแนบกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ เพือเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน
ในนามของผู้ ถือหุ้นได้ 

อนึง บริษัทได้กําหนดให้วนัที 12 มนีาคม 2555 เป็นวนักําหนดรายชือผู้ ถือหุ้นทีจะมีสิทธิเข้าร่วมประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 และสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) และกําหนดวนัปิดสมดุทะเบียนเพือ
รวบรวมรายชือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เป็นวนัที 13 มนีาคม 
2555 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 บริษทั คิวทีซ ีเอนเนอร์ยี จาํกัด (มหาชน) 

  
 (รศ.ดร. สมชอบ ไชยเวช)  
                                                                                     ประธานคณะกรรมการบริษัท 
 
 

หมายเหต ุ:    สําหรับผู้ ถือหุ้นทีมาเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 บริษัทฯ ได้จดัเตรียมหนงัสือรายงานประจําปี 
2554 สําหรับทกุท่าน เพือใช้ประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระด้วยแล้ว        

สํานกัเลขานกุารบริษัท 
โทร.  66 (02) 379-3089-92 ต่อ 299 
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สิงทีส่งมาด้วยลาํดับที 3 
เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที 5 

14 

รายละเอียดกรรมการทีเสนอให้แต่งตั งในครังนี  

ชือ รศ.ดร.สมชอบ ไชยเวช 

อายุ 76 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

วุฒกิารศกึษา ปริญญาเอก วศิวกรรมเครืองกล  Purdue University, U.S.A 

การอบรมบทบาทหน้าทีกรรมการ หลกัสตูร Director Accreditation Program(DAP)รุ่นที62/2007 

ประวัตกิารทาํงาน ประธานกรรมการ The board of investment of Thailand (BOI) 
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ตาํแหน่งงานในปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ยี จํากดั (มหาชน) 
ประธานกรรมการ บริษทั พฒัน์กล จํากดั (มหาชน) 
นายกสภาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล ธัญญบรีุ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบนัไทย-เยอรมนั 

กิจการทีเป็นบริษัทจดทะเบียน บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จํากดั (มหาชน) 
บริษัท พฒัน์กล จํากดั (มหาชน) 

กิจการทีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบยีน สภาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ/ สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล ธัญญบรีุ / 
สถาบนัไทย-เยอรมนั 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอืนทีอาจทําให้
เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไม่มี 

ประเภทกรรมการทีเสนอแต่งตั ง  ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

จาํนวนปีทีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 3 ปี 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่มี 

ส่วนได้เสียทั งทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆทีบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็น
คู่สัญญา 

ไม่มี 

ประวัตกิารเข้าร่วมประชุมปี 2554  จํานวน 5 ครั งต่อการประชมุทั งหมด 5 ครั ง 

(ผู้ทีได้รับการเสนอชือนี ไม่มีการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกจิการอืนทีอาจทาํให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ) 

ใส่รูป 
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เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที 5 
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ชือ นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์ 

อายุ 54 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

วุฒกิารศกึษา บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA) คณะพาณิชยศาสตร์ สาขาการเงิน  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมบทบาทหน้าทีกรรมการ หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที 10/2004 
หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที 3/2004 

ประวัตกิารทาํงาน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ยนิูมติ เอนจิเนียริง จํากดั (มหาชน)  
กรรมการผู้จดัการ บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บสิเนสแมเนจเม้นท์ จํากดั 
กรรมการผู้จดัการ  บริษัท เอน็บีเอส รีเสิร์ชแอนด์คอนซลัติ ง จํากดั 
กรรมการตรวจสอบ บริษัทยนิูคไมลิง เซอวิสเซล  จํากดั (มหาชน) 

ตาํแหน่งงานในปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จํากดั(มหาชน) 
กรรมการตรวจสอบ บริษัท ยนิูมติ เอนจิเนียริง จํากดั (มหาชน)  
กรรมการผู้จดัการ บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บสิเนสแมเนจเม้นท์ จํากดั 
กรรมการผู้จดัการ  บริษัท เอน็บีเอส รีเสิร์ชแอนด์คอนซลัติ ง จํากดั 
กรรมการตรวจสอบ บริษัทยนิูคไมลิง เซอวิสเซล  จํากดั (มหาชน) 

กิจการทีเป็นบริษัทจดทะเบียน บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จํากดั (มหาชน)/บริษัท ยนิูมิต เอนจิเนียริง จํากดั 
(มหาชน)/ บริษัทยูนิคไมลิง เซอวิสเซล  จํากดั (มหาชน) 

กิจการทีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบยีน  บริษัท เอก็เซลเลนท์ บสิเนสแมเนจเม้นท์ จํากดั/บริษทั เอน็บีเอส รีเสิร์ชแอนด์
คอนซลัติ ง จํากดั 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอืนทีอาจทําให้
เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไม่มี 

ประเภทกรรมการทีเสนอแต่งตั ง  กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

จาํนวนปีทีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 3 ปี 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่มี 

 

 

ใส่รูป 
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ส่วนได้เสียทั งทางตรงและทางอ้อม 
ในกิจการใดๆทีบริษัทหรือบริษัทย่อย
เป็นคู่สัญญา 

ไม่มี 

ประวัตกิารเข้าร่วมประชุมปี 2554  จํานวน 5 ครั งต่อการประชมุทั งหมด 5 ครั ง 

(ผู้ทีได้รับการเสนอชือนี ไม่มีการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกจิการอืนทีอาจทาํให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ) 
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ชือ นายนิพนธ์ จัยสิน 

อายุ 52 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

วุฒกิารศกึษา ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมบทบาทหน้าทีกรรมการ หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที 68/2008 
หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที 21/2008 
หลกัสตูร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที 4/2009 

ประวัตกิารทาํงาน ผู้จดัการ บริษทั อีตั น อเิล็คทริค จํากดั 

ตาํแหน่งงานในปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จดัการ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จํากดั (มหาชน) 
กรรมการตรวจสอบ บริษัท เหรียญไทย อนิเตอร์พลาส จํากดั  

กิจการทีเป็นบริษัทจดทะเบียน บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จํากดั (มหาชน) 

กิจการทีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบยีน บริษัท เหรียญไทย อนิเตอร์พลาส จํากดั 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอืนทีอาจทําให้
เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไม่มี 

ประเภทกรรมการทีเสนอแต่งตั ง  กรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

จาํนวนปีทีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 3  ปี 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท หุ้นสามญัจํานวน  525,000 หุ้น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 0.26 

ส่วนได้เสียทั งทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆทีบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็น
คู่สัญญา 

ไม่มี 

ประวัตกิารเข้าร่วมประชุมปี 2554  จํานวน 5 ครั งต่อการประชมุทั งหมด 5 ครั ง 

(ผู้ทีได้รับการเสนอชือนี ไม่มีการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกจิการอืนทีอาจทาํให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ) 

ใส่รูป 
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เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุ 

 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เรือง ข้อพึงปฏิบตัิสําหรับการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทจดทะเบียน ลงวนัที 19 กมุภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถปุระสงค์เพือให้บริษัทจดทะเบยีนถือเป็นแนวทางปฏิบตัิทีดี 
ซึงจะเป็นการสร้างความเชือมันให้เกิดขึ นแก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ทีเกียวข้องกบัทกุฝ่าย และเพือให้การประชมุผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จงึเห็นควรกําหนดให้มี
การตรวจสอบเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นทีมสีิทธิเข้าร่วมประชมุ เพือให้ผู้ ถือหุ้น
ยดึถือปฏบิติัตอ่ไป ทั งนี  เนืองจากผู้ ถือหุ้นบางรายอาจยงัไมคุ่้นเคยกบัข้อพึงปฏิบตัทีินํามาใช้ในการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัท
ฯ จงึขอสงวนสิทธิทีจะผ่อนผนัการยืนเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นทีมีสิทธิเข้าร่วม
ประชมุแตล่ะรายตามทีบริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม 

1. บุคคลธรรมดา 

1.1 ผู้ถอืหุ้นทีมีสัญชาตไิทย 
(ก) บตัรประจาํตวัของผู้ถือหุ้น (บตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ) 
(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ บตัรประจําตวัของผู้มอบฉนัทะ และบตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง              

(กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

1.2 ผู้ถอืหุ้นชาวต่างประเทศ 
(ก) หนงัสือเดินทางของผู้ ถือหุ้น 
(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ หนงัสือเดินทางของผู้มอบฉนัทะ และบตัรประจาํตวัหรือหนงัสือเดินทาง            

(กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

2. นิติบุคคล 

2.1 นิติบุคคลทีจดทะเบยีนในประเทศไทย 
(ก) หนงัสือรับรองนิติบคุคล ออกให้ไมเ่กิน 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
(ข) บตัรประจาํตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้มีอํานาจทีได้ลงนามใน

หนงัสือมอบฉนัทะพร้อมบตัรประจําตวั หรือหนงัสือเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบ
ฉันทะ 

2.2 นิติบุคคลทีจดทะเบยีนในต่างประเทศ 
(ก) หนงัสือรับรองนิติบคุคล 
(ข) บตัรประจาํตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้มีอํานาจทีได้ลงนามใน

หนงัสือมอบฉนัทะพร้อมบตัรประจําตวั หรือหนงัสือเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบ
ฉันทะ 

 ในกรณีของสาํเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสาํเนาถกูต้อง และหากเป็นเอกสารทีจดัทําขึ นในตา่งประเทศควรมี
การรับรองลายมือชือโดยโนตารีพบับลิค 
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 ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสามารถลงทะเบยีนและยืนเอกสารหรือหลกัฐานเพือการตรวจสอบ ณ สถานทีประชมุ
ได้ตั งแตเ่วลา 12.00 น. ของวนัที 24 เมษายน 2555 เป็นต้นไป 

หมายเหตุ  

ในกรณีทีผู้ ถือหุ้นทีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555  สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของ
บริษัท เพือเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในนามของผู้ ถือหุ้น โดยจดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะทีระบขุ้อความครบถ้วน
สมบรูณ์แล้วมายงับริษทัคิวทีซ ี เอนเนอร์ยี จํากดั (มหาชน) เลขที 2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา 
แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
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ข้อบังคับบริษัทเกียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสยีงลงคะแนน 

1. การมอบฉันทะ 

หมวด 4 ข้อ 38 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้ผู้ อืนเข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบ
ฉันทะจะต้องทําเป็นหนงัสือลงลายมือชือผู้มอบฉนัทะ และทําตามแบบทีนายทะเบียนบริษทัมหาชนจาํกดักําหนด โดยให้
มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบคุคลซึงประธานกรรมการกําหนดไว้ ณ สถานทีประชมุก่อนผู้รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 
และอยา่งน้อยให้มีรายการดงัตอ่ไปนี  

ก. จํานวนหุ้นทีผู้มอบฉนัทะนั นถืออยู ่
ข. ชือผู้ รับมอบฉนัทะ 
ค.  ครั งทีของการประชมุทีมอบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

2. การดาํเนินการประชุม 

หมวดที 4 ข้อ 39 

การประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามลําดบัระเบยีบวาระทีกําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุ เว้นแตที่ประชมุจะมมีติให้
เปลียนลาํดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกกวา่สองในสาม (2/3) ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึงมาประชมุ 

เมือทีประชมุพิจารณาเรืองตามระเบียบวาระทีกําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุครบถ้วนแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึงมีหุ้นนบั
รวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึงในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นทีจาํหน่ายได้ทั งหมด อาจขอให้ทีประชมุพิจารณาเรืองอืนนอกจาก
ทีกําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุได้ 

ในกรณีทีทีประชมุพิจารณาเรืองตามระเบยีบวาระทีกําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุ หรือเรืองทีผู้ ถือหุ้นเสนอ
เพิมเติมไมเ่สร็จ และจาํเป็นต้องเลือนการพิจารณา ให้ทีประชมุกําหนดสถานที วนั และเวลาทีจะประชมุครั งตอ่ไป และให้
คณะกรรมการสง่หนงัสือนดัประชมุระบสุถานที วนั เวลา และระเบียบวาระการประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) 
วนัก่อนการประชมุ ทั งนี ให้โฆษณาคาํบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ไมน้่อยกวา่สาม (3) วนัก่อนวนัประชมุด้วย โดย
จะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดตอ่กนั 

หมวดที 4 ข้อ 40 

ประธานกรรมการเป็นประธานทีประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีทีประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นทีประชมุ หรือไมอ่าจปฏบิตัิ
หน้าทีได้ ถ้ามรีองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไมม่รีองประธานกรรมการ หรือมีแตไ่ม่
สามารถปฏบิตัิหน้าทีได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึงมาประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึงเป็นประธานในทีประชมุ 
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3. องค์ประชุม 

หมวดที 4 ข้อ 37 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีจํานวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชมุไมน้่อยกวา่
ยีสิบห้า (25) คนหรือไมน้่อยกวา่กึงหนึงของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั งหมด และต้องมหีุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึงในสาม 
(1/3) ของจํานวนหุ้นทีจาํหนา่ยได้ทั งหมด จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีทีปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครั งใด เมือลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึง (1) ชัวโมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึงมาเข้า
ร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามทีกําหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นนั นได้เรียกนดัเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ         
การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนั นมิใชเ่ป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหม ่และ
ให้สง่หนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ เจ็ด (7) วนัก่อน วนัประชมุ ในการประชมุครั งหลงันี ไมจ่ําเป็นต้องครบ
องค์ประชมุ 

4. การลงคะแนนเสียง 

หมวด 4 ข้อ 41 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึงเสียงตอ่หนึงหุ้น 

ในกรณีทีผู้ ถือหุ้นมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเรืองใด ผู้ ถือหุ้นจะไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรืองนั น นอกจาก
การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั งกรรมการ 

หมวด 4 ข้อ 42 

การออกเสียงลงมตใิด ๆ หรือการอนมุตัิกิจการใด ๆ ในทีประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในทีประชมุออกเสยีง
เพิมขึ นอีกเสียงหนึงเป็นเสียงชี ขาด เว้นแตจ่ะกําหนดไว้เป็นอยา่งอืนในข้อบงัคบันี  หรือกรณีอืนตามทีกฎหมายจะกําหนด
ไว้ หรือในกรณีดงัตอ่ไปนี จะต้องได้รับคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี (3/4) ของจํานวนเสียงทั งหมดของผู้ ถือหุ้นซึงมา
ประชมุ และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั งหมดหรือบางสว่นทีสําคญัให้แก่บคุคลอืน 
ข. การซื อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษทั 
ค. การทํา แก้ไข หรือเลิกสญัญาเกียวกบัการให้เชา่กิจการของบริษัททั งหมดหรือบางสว่นทีสาํคญั         

  การมอบหมายให้บคุคลอืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอืนโดยมี 
  วตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

ง. การแก้ไขเพิมเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 
จ. การเพิมทนุ และการลดทนุ 
ฉ. การออกหุ้นกู้  
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ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท 

5. การแต่งตั งกรรมการ 

หมวด 3 ข้อ 15 

 บริษัทมคีณะกรรมการคณะหนึง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตั ง
กรรมการด้วยกนัเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตาํแหนง่อืนตามทีเห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ 
และกรรมการไมน้่อยกวา่กึงหนึงของจํานวนกรรมการทั งหมดต้องมีถินทีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

หมวด 3 ข้อ 17 

 ให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตั งกรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี  

1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึงมีคะแนนเสียงเท่าจาํนวนหุ้นทีตนถือ 

2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสียงทีมอียูเ่ลือกตั งบคุคลคนเดยีวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที
เลือกตั งบคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้  

3) บคุคลซึงได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตั งเป็นกรรมการ เทา่จํานวนกรรมการทีจะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั งในครั งนั น ในกรณีทีบคุคลซึงได้รับการเลือกตั งในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกิน
จํานวนกรรมการทีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั งในครั งนั นให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี ขาด 

หมวด 3 ข้อ 18 

 ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครั ง กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งจาํนวนหนึงในสาม (1/3) โดยอตัรา       
ถ้าจํานวนกรรมการจะแบง่ออกให้เป็นสามสว่นไมไ่ด้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงทีสดุกบัสว่นหนึงในสาม (1/3) 

 กรรมการทีจะต้องออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีทีสองภายหลงัจดทะเบยีนบริษัทนั น ให้จบัสลากวา่ผู้ ใดจะ
ออก สว่นปีหลงั ๆ ตอ่ไป ให้กรรมการทีอยูใ่นตําแหน่งนานทีสดุเป็นผู้ออกจากตาํแหน่ง 

 กรรมการผู้ออกจากตาํแหน่งไปนั นอาจจะเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้ 
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แบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทัวไปซึงเป็นแบบทีง่ายไม่ซบัซ้อน)        
ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เรือง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที 5) พ.ศ. 2550 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
เขียนที        
วนัที       เดือน      พ.ศ.    

(1) ข้าพเจ้า          สญัชาติ    
อยูบ้่านเลขที      ถนน      ตําบล/แขวง     
อําเภอ/เขต       จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์     

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จํากดั (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจาํนวนทั งสิ นรวม    หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั    เสียง ดงันี  

หุ้นสามญั     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสียง 
หุ้นบริุมสิทธิ     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 
(1)       อาย ุ   ปี อยูบ้่านเลขที     

ถนน      ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต      
จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์     หรือ 

(2)       อาย ุ   ปี อยูบ้่านเลขที     
ถนน      ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต      
จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์     หรือ 

(3)       อาย ุ   ปี อยูบ้่านเลขที     
ถนน      ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต      
จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์      
คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 ในวนัองัคารที 24 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั น 3 โรงแรม  
ดิเอมเมอร์รัล ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือทีจะพึงเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอืนด้วย 

กิจการใดทีผู้รบัมอบฉนัทะกระทําไปในการประชุมนั น ให้ถือเสมอืนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
ลงชือ      ผู้มอบฉนัทะ 

(  ) 
ลงชือ      ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(  ) 
ลงชือ      ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(  ) 
ลงชือ      ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(  ) 
หมายเหตุ 
ผู้ถือหุ้นทีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้
ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
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แบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบทีกาํหนดรายการต่าง ๆ ทีจะมอบฉันทะทีละเอียดชัดเจนตายตวั) 
ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เรือง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที 5) พ.ศ. 2550 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

เขียนที        
วนัที       เดือน      พ.ศ.    

 
(1) ข้าพเจ้า          สญัชาติ    

อยูบ้่านเลขที      ถนน      ตําบล/แขวง     
อําเภอ/เขต       จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์     

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จํากดั (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจาํนวนทั งสิ นรวม    หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั    เสียง ดงันี  

หุ้นสามญั     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสียง 
หุ้นบริุมสิทธิ     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 
(1)           อาย ุ          ปี 

อยูบ้่านเลขที     ถนน      ตําบล/แขวง      
อําเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์           หรือ 

(2)           อาย ุ          ปี 
อยูบ้่านเลขที     ถนน      ตําบล/แขวง      
อําเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์           หรือ 

(3)           อาย ุ          ปี 
อยูบ้่านเลขที     ถนน      ตําบล/แขวง      
อําเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์      
คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 ในวนัองัคารที 24 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั น 3 โรงแรม 
ดิเอมเมอร์รัล ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือทีจะพึงเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอืนด้วย 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั งนี  ดงันี  
  วาระที 1 เรือง พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจาํปี 2554 
 (ก) ให้ผู้ รบัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
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 วาระที 2 เรือง พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 

 วาระที 3 เรือง พิจารณาและอนมุตัิงบการเงินของบริษัทสําหรับรอบปีบญัชสีิ นสดุ วนัที 31 
ธนัวาคม 2554 

 (ก) ให้ผู้ รบัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 วาระที 4 เรือง พิจารณาและอนมุตัิการจา่ยเงินปันผล และการจดัสรรเงนิกําไร สําหรับผล
การดาํเนินงานสิ นสดุ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 

 (ก) ให้ผู้ รบัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 วาระที 5 เรือง พิจารณาและอนมุตัิการแตง่ตั งกรรมการแทนกรรมการทีต้องออกตามวาระ  
 (ก) ให้ผู้ รบัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  

 การแตง่ตั งกรรมการทั งชดุ 
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 การแตง่ตั งกรรมการเป็นรายบคุคล 
ชือกรรมการ รศ.ดร.สมชอบ ไชยเวช 
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
ชือกรรมการ นายณฐัพล ลีลาวฒันานนัท์ 
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
ชือกรรมการ นายนิพนธ์ จยัสิน 
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 วาระที 6 พิจารณาและอนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
 (ก) ให้ผู้ รบัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
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 วาระที 7 เรือง พิจารณาและอนมุตัิการแตง่ตั งผู้สอบบญัชี และกําหนดคา่สอบบญัช ี
 (ก) ให้ผู้ รบัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 วาระที 8 เรือง พิจารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ามี) 
 (ก) ให้ผู้ รบัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดทีไมเ่ป็นไปตามทีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี  ให้ถือ

วา่การลงคะแนนเสียงนั นไมถ่กูต้องและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
(6) ในกรณีทีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน 

หรือในกรณีทีทีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมตใินเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีทีมีการแก้ไข
เปลียนแปลงหรือเพิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามทีเห็นสมควร 

กิจการใดทีผู้รบัมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีทีผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามทีข้าพเจ้า
ระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะ ให้ถือเสมอืนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

ลงชือ      ผู้มอบฉนัทะ 
(  ) 

ลงชือ      ผู้ รับมอบฉนัทะ 
(  ) 

ลงชือ      ผู้ รับมอบฉนัทะ 
(  ) 

ลงชือ      ผู้ รับมอบฉนัทะ 
(  ) 

หมายเหตุ 
1. ผู้ถือหุ้นทีมอบฉันทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวน

หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
2. วาระเลือกตั งกรรมการสามารถเลือกตั งกรรมการทั งชุดหรือเลอืกตั งกรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระทีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิมเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนงัสอืมอบ

ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จํากดั (มหาชน) 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 ในวนัองัคารที 24 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 
1 ชั น 3 โรงแรม ดิเอมเมอร์รัล ถนนรัชดาภเิษก ดินแดง กรุงเทพมหานครหรือทีจะพึงเลือนไปในวนั เวลา และสถานที
อืนด้วย 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

 วาระที    เรือง           
 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
 

 วาระที    เรือง           
 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
 

 วาระที    เรือง           
 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
 

 วาระที    เรือง           
 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
 

 วาระที    เรือง           
 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
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 วาระที    เรือง เลือกตั งกรรมการ (ตอ่) 
ชือกรรมการ            
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
ชือกรรมการ            
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
ชือกรรมการ            
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
ชือกรรมการ            
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
ชือกรรมการ            
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
ชือกรรมการ            
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
ชือกรรมการ            
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
ชือกรรมการ            
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
ชือกรรมการ            
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
ชือกรรมการ            
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
ชือกรรมการ            
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
ชือกรรมการ            
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
ชือกรรมการ            
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
ชือกรรมการ            
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
ชือกรรมการ            
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
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แบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบทีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั งให้ 
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรือง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที 5) พ.ศ. 2550 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

เขียนที         
วนัที       เดือน       พ.ศ.    

(1) ข้าพเจ้า             
สํานกังานตั งอยูเ่ลขที     ถนน      ตําบล/แขวง      
อําเภอ/เขต       จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์     
ในฐานะผู้ประกอบธรุกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian)ให้กบั        
ซึงเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จํากดั (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจาํนวนทั งสิ นรวม     หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั              เสียงดงันี  

หุ้นสามญั      หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั     เสียง 
หุ้นบริุมสิทธิ      หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั     เสียง 

(2) ขอมอบฉนัทะให้ 
(1)                       อาย ุ           ปี  

อยูบ้่านเลขที     ถนน      ตําบล/แขวง      
อําเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์           หรือ 

(2)                        อาย ุ          ปี  
อยูบ้่านเลขที     ถนน      ตําบล/แขวง       
อําเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์             หรือ 

(3)                        อาย ุ          ปี  
อยูบ้่านเลขที     ถนน      ตําบล/แขวง      
อําเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์            
คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 ในวนัองัคารที 24 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั น 3 โรงแรม  
ดิเอมเมอร์รัล ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือทีจะพึงเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอืนด้วย 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครั งนี  ดงันี  
 มอบฉนัทะตามจาํนวนหุ้นทั งหมดทีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 มอบฉนัทะบางสว่น คือ 

      หุ้นสามญั    หุ้นและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนได้        เสียง 
     หุ้นบริุมสิทธิ   หุ้นและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนได้        เสียง 
 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั งหมด    เสียง 

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั งนี ดงันี  
  วาระที 1 เรือง พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจาํปี 2554 
 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  

 เห็นด้วย           เสียง  ไมเ่ห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง        เสียง  

 วาระที 2 เรือง พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 

 วาระที 3 เรือง พิจารณาและอนมุตัิงบการเงนิของบริษัทสาํหรับรอบปีบญัชสีิ นสดุ วนัที 31 
ธนัวาคม 2554 

 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  

 เห็นด้วย           เสียง  ไมเ่ห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

 วาระที 4 เรือง พิจารณาและอนมุตัิการจา่ยเงินปันผล และการจดัสรรเงินกําไร สําหรับผล
การดาํเนินงานสิ นสดุ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 

 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  

 เห็นด้วย           เสียง  ไมเ่ห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

 วาระที 5 เรือง พิจารณาและอนมุตัิการแตง่ตั งกรรมการแทนกรรมการทีต้องออกตามวาระ  
 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  

 การแตง่ตั งกรรมการทั งชดุ 
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 การแตง่ตั งกรรมการเป็นรายบคุคล 
ชือกรรมการ รศ.ดร.สมชอบ ไชยเวช 
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
ชือกรรมการ นายณฐัพล ลีลาวฒันานนัท์ 
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
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ชือกรรมการ นายนิพนธ์ จยัสิน 
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 วาระที 6 พิจารณาและอนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 วาระที 7 เรือง พิจารณาและอนมุตัิการแตง่ตั งผู้สอบบญัชี และกําหนดคา่สอบบญัช ี
 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  

 เห็นด้วย           เสียง  ไมเ่ห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

 วาระที 8 เรือง พิจารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ามี) 
 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  

 เห็นด้วย           เสียง  ไมเ่ห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดทีไมเ่ป็นไปตามทีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี  ให้ถือ

วา่การลงคะแนนเสียงนั นไม่ถกูต้องและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 
(6) ในกรณีทีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน 

หรือในกรณีทีทีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีทีมีการแก้ไข
เปลียนแปลงหรือเพิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการ
ตามทีเห็นสมควร 

กิจการใดทีผู้รบัมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีทีผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามทีข้าพเจ้า
ระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะ ให้ถือเสมอืนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

ลงชือ      ผู้มอบฉนัทะ 
(  ) 

ลงชือ      ผู้รับมอบฉนัทะ 
(  ) 

ลงชือ      ผู้รับมอบฉนัทะ 
(  ) 

ลงชือ      ผู้รับมอบฉนัทะ 
(  ) 
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หมายเหต ุ
1. หนงัสอืมอบฉันทะแบบ ค. นี ใช้เฉพาะกรณีทีผู้ ถือหุ้นทีปรากฏชือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั งให้คสัโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั น 
2. หลกัฐานทีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คือ 
 (1) หนงัสอืมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ ดําเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
 (2) หนงัสอืยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธรุกิจ คัสโตเดียน (Custodian) 
3. ผู้ถือหุ้นทีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้น

ให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
4. วาระเลอืกตั งกรรมการสามารถเลอืกตั งกรรมการทั งชุดหรือเลอืกตั งกรรมการเป็นรายบคุคล 
5. ในกรณีทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระทีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพิมเตมิได้ในใบประจําต่อแบบหนงัสอืมอบ

ฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จํากดั (มหาชน) 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 ในวนัองัคารที 24 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 
1 ชั น 3 โรงแรม ดิเอมเมอร์รัล ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานครหรือทีจะพึงเลือนไปในวนั เวลา และสถานที
อืนด้วย 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

 วาระที    เรือง          
 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  

 เห็นด้วย             เสียง  ไมเ่ห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
 

 วาระที    เรือง          
 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  

 เห็นด้วย             เสียง  ไมเ่ห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
 

 วาระที    เรือง          
 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  

 เห็นด้วย             เสียง  ไมเ่ห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
 

 วาระที    เรือง          
 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  

 เห็นด้วย             เสียง  ไมเ่ห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
 

 วาระที    เรือง          
 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  

 เห็นด้วย             เสียง  ไมเ่ห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
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 วาระที    เรือง เลือกตั งกรรมการ (ตอ่) 
ชือกรรมการ          

 เห็นด้วย             เสียง  ไมเ่ห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ชือกรรมการ          

 เห็นด้วย             เสียง  ไมเ่ห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ชือกรรมการ          

 เห็นด้วย             เสียง  ไมเ่ห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ชือกรรมการ          

 เห็นด้วย             เสียง  ไมเ่ห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ชือกรรมการ          

 เห็นด้วย             เสียง  ไมเ่ห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ชือกรรมการ          

 เห็นด้วย             เสียง  ไมเ่ห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ชือกรรมการ          

 เห็นด้วย             เสียง  ไมเ่ห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ชือกรรมการ          

 เห็นด้วย             เสียง  ไมเ่ห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ชือกรรมการ          

 เห็นด้วย             เสียง  ไมเ่ห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ชือกรรมการ          

 เห็นด้วย             เสียง  ไมเ่ห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ชือกรรมการ          

 เห็นด้วย             เสียง  ไมเ่ห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ชือกรรมการ          

 เห็นด้วย             เสียง  ไมเ่ห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ชือกรรมการ          

 เห็นด้วย             เสียง  ไมเ่ห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ชือกรรมการ          

 เห็นด้วย             เสียง  ไมเ่ห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ชือกรรมการ          

 เห็นด้วย             เสียง  ไมเ่ห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
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รายละเอียดกรรมการอิสระทีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะ 

ชือ นายเผด็จภัย   มีคุณเอียม 

อายุ 67 ปี 

สัญชาติ ไทย 

ทีอยู่ 27/1 พหลโยธิน ซอย 37 แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

วุฒกิารศกึษา ปริญญาโท วิศวกรรมเครืองกล Georgia Institute of Technology, U.S.A 

การอบรมบทบาทหน้าทีกรรมการ หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที 22/2002 

ประวัติการทาํงาน • กรรมการ บริษัท ตติยานยนต์ จํากดั 
• กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไทยอะโกรเอนเนอร์จี 

จํากดั(มหาชน)  
• กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั เอ็ม บ ีเค รีสอร์ท 

จํากดั(มหาชน) 

ตาํแหน่งงานในปัจจุบัน • กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ยี 
จํากดั(มหาชน) 

• กรรมการ บริษัท ตติยานยนต์ จํากดั 
• กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไทยอะโกรเอนเนอร์จี 

จํากดั(มหาชน)  
• กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั เอ็ม บ ีเค รีสอร์ท 

จํากดั(มหาชน) 

กิจการทีเป็นบริษัทจดทะเบยีน บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จํากดั(มหาชน)/บริษัท ไทยอะโกรเอนเนอร์จี จํากดั
(มหาชน) /บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จํากดั(มหาชน) 

กิจการทีไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบยีน บริษัท ตติยานยนต์ จํากดั 

การดาํรงตําแหน่งในบริษัทอืนทีอาจทาํ
ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่
บริษัท 

ไมม่ี 

ใส่รูป 

35



สิงทีส่งมาด้วยลาํดับที 7 

 

36 

จาํนวนปีทีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 3 ปี 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ไมม่ี 

ส่วนได้เสียทั งทางตรงและทางอ้อม
ในกิจการใดๆทีบริษัทหรือบริษัท
ย่อยเป็นคู่ สัญญา 

ไมม่ี 

ประวัติการเข้าร่วมประชมุปี 2554  จํานวน 5 ครั งต่อการประชมุทั งหมด 5 ครั ง 

(ผู้ทีได้รับการเสนอชือนี ไม่มกีาร
ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือ
ผู้บริหารในกิจการอืนทีอาจทาํให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัทฯ )
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รายละเอียดกรรมการอิสระทีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะ 

ชือ นายพลรชฎ    เปียถนอม 

อายุ 59 ปี 

สัญชาติ ไทย 

ทีอยู่ 310/1 ซอยลาดพร้าว 23 แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัรกรุงเทพมหานคร 

วุฒกิารศกึษา • ปริญญาโท การจดัการ สถาบนับณัฑิตบริหารธรุกิจศศินทร์แห่ง
มหาวทิยาลยัจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ 

การอบรมบทบาทหน้าทีกรรมการ • หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที 118/2009 
• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที 78/2009 
• หลกัสตูร Audit Committee Program(ACP) รุ่นที 31/2010 

ประวัติการทาํงาน ผู้ อํานวยการโครงการศนูย์นวตักรรมทางธรุกิจ คณะบริหารธุรกิจ สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ตาํแหน่งงานในปัจจุบัน • กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ควิทีซี เอนเนอร์ยี จํากดั
(มหาชน) 

• กรรมการ บริษัท สร้างคนเก่ง จํากดั 
• กรรมการ บริษัท เอ็มดิก อินเตอร์เทรด จํากดั 
• กรรมการ บริษัท เอ็มดิก โฮลดิ ง จํากดั  

กิจการทีเป็นบริษัทจดทะเบยีน บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จํากดั(มหาชน) 

กิจการทีไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบยีน บริษัท สร้างคนเก่ง จํากดั/บริษัท เอ็มดิก อินเตอร์เทรด จํากดั/ 
บริษัท เอ็มดิก โฮลดิ ง จํากดั 

การดาํรงตําแหน่งในบริษัทอืนทีอาจทาํ
ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่
บริษัท 

 

ไมม่ี 

ใส่รูป 
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จาํนวนปีทีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 3 ปี 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท หุ้นสามญัจํานวน 172,000 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 0.09 

ส่วนได้เสียทั งทางตรงและทางอ้อม
ในกิจการใดๆทีบริษัทหรือบริษัท
ย่อยเป็นคู่ สัญญา 

ไมม่ี 

ประวัติการเข้าร่วมประชมุปี 2554  จํานวน 5 ครั งต่อการประชมุทั งหมด 5 ครั ง 

(ผู้ทีได้รับการเสนอชือนี ไม่มกีาร
ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือ
ผู้บริหารในกิจการอืนทีอาจทาํให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัทฯ ) 
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