
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรม ดิเอมเมอร์รัล

ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร
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เลขที่ QTC.0197/2557  วันที่  21  มีนาคม 2557 
 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2557 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 
2. รายงานประจ าปี ซึ่งประกอบด้วยงบการเงินประจ าปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2556 

(แผ่นซีดี) 
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชือ่เป็นกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
4. คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท 
5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผูถ้ือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 
6. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 
7. หนังสือมอบฉันทะ 
8. รายละเอียดกรรมการอิสระทีบ่ริษัทเสนอให้เปน็ผู้รบัมอบฉันทะ 
9. แผนที่สถานที่ประชุม 

ด้วยบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2557 ใน 
วันอังคารที่ 22  เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรม ดิเอมเมอร์รัล ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง 
กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้นเม่ือวันที่  
23 เมษายน 2556 โดยมีส าเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทกึถูกต้องตามความเป็นจริง (สิง่ที่ส่งมาด้วย
ล าดับที่ 1) 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุ้นรับรองรายงานการประชมุสามัญผู้ถือ
หุ้นประจ าปี 2556 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: สรุปผลการด าเนินงานของบรษิัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที ่ 31 ธนัวาคม 
2556 ที่ผ่านมา บริษัทมรีายได้รวมจ านวน 811,689,619.- บาท และมีก าไรสุทธิ 74,509,598.- บาท 
รายละเอียดผลการด าเนินงานของบริษัทปรากฏตามรายงานประจ าปี ซึ่งส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม 
(สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2) 
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ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงาน รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 

วาระท่ี 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2556  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มกีารท างบการเงินส าหรับรอบปบีัญชีสิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และผูส้อบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อน าเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจ าปี ตามมาตราที่ 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 ก าหนด (สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที่ 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท
ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 

วาระท่ี 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากการด าเนินงานสิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2556  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ก าหนดให้
บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินก าไรเท่านั้น และมาตรา 116 ก าหนดให้บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วน
หนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี จนกว่าทุนส ารองจะมีจ านวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และ
การจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย บริษัทอาจก าหนดให้จ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่ก าหนดไว้
ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และความจ าเป็นในการใช้เปน็
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อบรหิารกิจการและการขยายธุรกิจของบรษิัท 

จากผลการด าเนินงานของบรษิัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2556 ทีผ่่านมา บริษัทมีรายได้
จ านวน  811,689,619.-  บาท และมีก าไรสุทธิประจ าปี 2556 จ านวน  74,509,598.-  บาท  

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจัดสรรทนุส ารองตามกฎหมายไว้ครบจ านวนร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนแล้ว ดังนัน้ 
จึงไม่ต้องตั้งส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ซึ่งเป็นวันที่
คณะกรรมการก าหนดให้เปน็วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมสีิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอัตราหุ้น
ละ 0.21 บาท รวมเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 42,000,000.- บาท และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 โดย
ก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถอืหุ้นในวันที ่15 พฤษภาคม 2557 ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลทีจ่่ายเทียบกับ 
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ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงาน รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 

วาระท่ี 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2556  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มกีารท างบการเงินส าหรับรอบปบีัญชีสิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และผูส้อบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อน าเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจ าปี ตามมาตราที่ 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 ก าหนด (สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที่ 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท
ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 

วาระท่ี 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากการด าเนินงานสิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2556  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ก าหนดให้
บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินก าไรเท่านั้น และมาตรา 116 ก าหนดให้บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วน
หนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี จนกว่าทุนส ารองจะมีจ านวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และ
การจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย บริษัทอาจก าหนดให้จ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่ก าหนดไว้
ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และความจ าเป็นในการใช้เปน็
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อบรหิารกิจการและการขยายธุรกิจของบรษิัท 

จากผลการด าเนินงานของบรษิัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2556 ทีผ่่านมา บริษัทมีรายได้
จ านวน  811,689,619.-  บาท และมีก าไรสุทธิประจ าปี 2556 จ านวน  74,509,598.-  บาท  

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจัดสรรทนุส ารองตามกฎหมายไว้ครบจ านวนร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนแล้ว ดังนัน้ 
จึงไม่ต้องตั้งส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ซึ่งเป็นวันที่
คณะกรรมการก าหนดให้เปน็วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมสีิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอัตราหุ้น
ละ 0.21 บาท รวมเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 42,000,000.- บาท และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 โดย
ก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถอืหุ้นในวันที ่15 พฤษภาคม 2557 ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลทีจ่่ายเทียบกับ 

 

  

 

ก าไรสุทธหิลังหักภาษีเงินได้นติิบุคคล เท่ากับร้อยละ 56.37  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัท  

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลประกอบการปี 2554 ถึงปี 2556 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 
1. ก าไรสุทธ ิ 74,509,598 118,880,337 84,064,223 
2. จ านวนหุ้น 200,000,000 200,000,000 200,000,000 
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น 0.21 0.31 0.19 
4. รวมจ านวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิน้ 42,000,000 62,000,000 38,000,000 
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 56.37 ร้อยละ 52.15 ร้อยละ 51.42 

ทั้งนี้ สทิธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รบัอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจ าปี  2557 

วาระท่ี 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 ก าหนดว่าในการประชมุผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจ าปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจ านวนหนึ่งในสาม หรือจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออก
จากต าแหน่ง กรรมการทีจ่ะออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบรษิัท ให้ใช้วิธีจบั
สลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง ซึ่งการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 ในครั้งนี้เป็นการประชุมปทีี่สี่ของบริษัทภายหลังที่บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพ
เป็นบริษัทมหาชนจ ากัด ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งกรรมการของบริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

1. นายพลรชฎ  เปียถนอม        ต าแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ 
2. นายพูลพิพัฒน ์ ตันธนสิน     ต าแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท มิได้ผ่านขั้นตอนของ
คณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการ
พิจารณาร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องก าหนด 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท
ผ่านทางเวบไซต์ของบริษัท ตามที่ทางส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ก าหนด           
และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ  
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ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถอืหุ้น พิจารณา
แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ  

1. นายพลรชฎ  เปียถนอม        ต าแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ 
2. นายพูลพิพัฒน ์ ตันธนสิน     ต าแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 

รายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 และคุณสมบตัิของกรรมการ
อิสระของบริษัทเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนด (รายละเอียดนิยามกรรมการ
อิสระปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4) 

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนี้  

รายชื่อผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ จ านวนหุ้น สิทธิในการออกเสียง 
1. นายพลรชฎ  เปียถนอม         172,000 172,000 

2. นายพูลพิพัฒน ์ ตันธนสิน      598,600 598,600 

วาระท่ี 6 พิจารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บรษิัทไม่มีการแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อท าหน้าที่ในการ
พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ แต่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทนจากผลประกอบการของบริษัทในปีทีผ่่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ 
โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกับบริษัทหรอืใกล้เคียงกับบริษัท ซึ่งปี 2556 ทีป่ระชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นได้ก าหนด ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไมเ่กิน 4,200,000  บาท (สี่ล้านสองแสนบาทถ้วน)  
และบริษัทฯ ได้จ่ายจริงไปดังนี้ 

รายงาน ประจ าปี 2556 
(บาท) 

ประจ าปี 2555 
(บาท) 

1.  ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท 360,000 320,000 

2.  ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 175,000 140,000 

3.  ค่าตอบแทนประจ าป ี 2,730,000 2,840,000 

รวม 3,265,000 3,300,000 

                 (รายละเอียดปี 2556 ได้แสดงปรากฎอยูใ่นรายงานประจ าปี 2556 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น  ตามสิ่งที่แนบมาดว้ย 2) 
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ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถอืหุ้น พิจารณา
แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ  

1. นายพลรชฎ  เปียถนอม        ต าแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ 
2. นายพูลพิพัฒน ์ ตันธนสิน     ต าแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 

รายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 และคุณสมบตัิของกรรมการ
อิสระของบริษัทเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนด (รายละเอียดนิยามกรรมการ
อิสระปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4) 

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนี้  

รายชื่อผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ จ านวนหุ้น สิทธิในการออกเสียง 
1. นายพลรชฎ  เปียถนอม         172,000 172,000 

2. นายพูลพิพัฒน ์ ตันธนสิน      598,600 598,600 

วาระท่ี 6 พิจารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บรษิัทไม่มีการแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อท าหน้าที่ในการ
พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ แต่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทนจากผลประกอบการของบริษัทในปีทีผ่่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ 
โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกับบริษัทหรอืใกล้เคียงกับบริษัท ซึ่งปี 2556 ทีป่ระชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นได้ก าหนด ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไมเ่กิน 4,200,000  บาท (สี่ล้านสองแสนบาทถ้วน)  
และบริษัทฯ ได้จ่ายจริงไปดังนี้ 

รายงาน ประจ าปี 2556 
(บาท) 

ประจ าปี 2555 
(บาท) 

1.  ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท 360,000 320,000 

2.  ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 175,000 140,000 

3.  ค่าตอบแทนประจ าป ี 2,730,000 2,840,000 

รวม 3,265,000 3,300,000 

                 (รายละเอียดปี 2556 ได้แสดงปรากฎอยูใ่นรายงานประจ าปี 2556 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น  ตามสิ่งที่แนบมาดว้ย 2) 

 

 

 

  

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการบริษัทซึ่งมี
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ  การด าเนินธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพภายใต้หลักการ
การก ากับดูแลกิจการที่ดี และอุทิศเวลาเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ าเสมอ  จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจ าปี 2557  โดยขออนุมัติวงเงินไม่เกินปีละ 4,200,000.-บาท(สี่ล้าน
สองแสนบาทถ้วน)   ให้คณะกรรมการบริษัทน าไปพิจารณาจัดสรรระหว่างกันเอง  เพื่อเป็นค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการบริษัท, ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บรรษัทภิบาล และบริหารความเสี่ยง , 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  และค่าตอบแทนประจ าปี  ซึ่งจ านวนเงินดังกล่าวไม่รวมถึง
ค่าตอบแทน หรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท  ทั้งนี้บริษัทได้ก าหนด  
ค่าเบี้ยประชุมดังนี้   ประธานคณะกรรมการบริษัท  / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บรรษัทภิบาล            
และบริหารความเสี่ยง / ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  ได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 
15,000 บาท  กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ บรรษัทภิบาล และบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน  ได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท   

วาระท่ี 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ที่
ประชุมผู้ถือหุน้สามัญประจ าปแีต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีทุกป ี ในการแต่งต้ังสามารถ
แต่งต้ังผู้สอบบัญชีคนเดิมได ้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่อง
หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธกีารรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ
บริษัทที่ออกหลักทรัพย ์ (ฉบับที่ 20) ก าหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญช ี หากผู้สอบบัญชี
ดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบ
บัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในส านักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชี
รายเดิมได้  

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้มีความเห็นว่าสมควรแต่งต้ังผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นายสมคิด  
เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนญุาตเลขที่ 2785 เปน็ผู้สอบบญัชีปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเป็นเวลา 3 รอบปีบัญชี
หรือ นางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322 ผูส้อบบัญชีปฏบิัติหน้าที่มาแล้วเป็นเวลา 3 
รอบปีบัญช ีหรือ นายธีรศักดิ ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 หรือนางสาวศันสนีย ์ พลูสวัสดิ ์
ผู้สอบบัญชรีับอนุญาตเลขที ่ 6977 ทั้งสองรายเพิ่งเริ่มเป็นผู้สอบบัญชีปฏิบัติหน้าที่เป็นป ี แรก   จากบริษัท 
แกรนท์ ธอนตนั จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2557 ทั้งนี้ ก าหนดค่าสอบบัญชเีป็นจ านวนเงินไม่
เกิน 860,000.- บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  
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ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี  

ค่าสอบบัญชี รอบปีบัญชี 2557(บาท) รอบปีบัญชี 2556(บาท) 
1. ค่าสอบบัญชี 860,000 750,000 
2. ค่าบริการอื่น ๆ - - 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งนายสมคิด 
เตียตระกูล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785  หรือ นางสุมาลี  โชคดีอนันต์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
3322 หรือ นายธีรศักดิ์  ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 หรือนางสาวศันสนีย์  พูลสวัสดิ์ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977  จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับปี 
2557 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด จัดหา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของส านักงานท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และก าหนดค่าสอบบัญชีเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 860,000 บาทต่อปี โดยไม่
รวมค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกบับริษัท ผู้บริหารผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด  

 

วาระท่ี 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์
ที่จะแต่งต้ังบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี ้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบ
ฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง และยืน่ต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ส่วน ผู้ถือหุน้ต่างชาติซึ่งแต่งตั้ง
ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรือแบบ ข 
หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง 

ในกรณีทีผู่้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระของบริษัท ตามรายละเอียดซึ่งแนบกับหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของ 
ผู้ถือหุ้นได ้

 

 

 

 

 

  

 

อนึ่ง บริษัทได้ก าหนดให้วันที ่7 มีนาคม 2557 เป็นวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้ารว่มประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 และก าหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์เป็นวันที่ 10 มนีาคม 2557 และวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 เป็นวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุน้ที่
จะมสีิทธิในการรับเงินปนัผล (Record Date) และก าหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์เป็นวันที่  6  พฤษภาคม  2557 

 

 ขอแสดงความนับถือ 
 บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

  
 (รศ.ดร. สมชอบ ไชยเวช) 
 ประธานคณะกรรมการบริษัท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : -ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีมาเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2557 บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือรายงานประจ าปี 2556  
ส าหรับทุกท่าน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระดว้ยแลว้  

 -บริษัทจะแสดงรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2557 ภายใน 14 วันหลังจากประชุมเสร็จ บน website :       
  qtc-energy.com 
 
 

ส านักเลขานกุารบริษัท 
โทร.  66 (02) 379-3089-92 ต่อ 299 
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ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี  

ค่าสอบบัญชี รอบปีบัญชี 2557(บาท) รอบปีบัญชี 2556(บาท) 
1. ค่าสอบบัญชี 860,000 750,000 
2. ค่าบริการอื่น ๆ - - 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งนายสมคิด 
เตียตระกูล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785  หรือ นางสุมาลี  โชคดีอนันต์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
3322 หรือ นายธีรศักดิ์  ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 หรือนางสาวศันสนีย์  พูลสวัสดิ์ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977  จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับปี 
2557 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด จัดหา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของส านักงานท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และก าหนดค่าสอบบัญชีเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 860,000 บาทต่อปี โดยไม่
รวมค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกบับริษัท ผู้บริหารผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด  

 

วาระท่ี 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์
ที่จะแต่งต้ังบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี ้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบ
ฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง และยืน่ต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ส่วน ผู้ถือหุน้ต่างชาติซึ่งแต่งตั้ง
ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรือแบบ ข 
หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง 

ในกรณีทีผู่้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระของบริษัท ตามรายละเอียดซึ่งแนบกับหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของ 
ผู้ถือหุ้นได ้

 

 

 

 

 

  

 

อนึ่ง บริษัทได้ก าหนดให้วันที ่7 มีนาคม 2557 เป็นวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้ารว่มประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 และก าหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์เป็นวันที่ 10 มนีาคม 2557 และวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 เป็นวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุน้ที่
จะมสีิทธิในการรับเงินปนัผล (Record Date) และก าหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์เป็นวันที่  6  พฤษภาคม  2557 

 

 ขอแสดงความนับถือ 
 บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

  
 (รศ.ดร. สมชอบ ไชยเวช) 
 ประธานคณะกรรมการบริษัท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : -ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีมาเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2557 บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือรายงานประจ าปี 2556  
ส าหรับทุกท่าน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระดว้ยแลว้  

 -บริษัทจะแสดงรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2557 ภายใน 14 วันหลังจากประชุมเสร็จ บน website :       
  qtc-energy.com 
 
 

ส านักเลขานกุารบริษัท 
โทร.  66 (02) 379-3089-92 ต่อ 299 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 

 

 

รายละเอียดกรรมการท่ีเสนอให้แต่งตั้งในครั้งน้ี 

ชื่อ นายพลรชฎ    เปียถนอม 

อาย ุ 61  ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท การจัดการ สถาบันบณัฑิตบริหารธุรกจิศศินทร์แหง่
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 118/2009 
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 78/2009 
 หลักสูตร Audit Committee Program(ACP) รุ่นที่ 31/2010 

ประวัติการท างาน ผู้อ านวยการโครงการศูนย์นวัตกรรมทางธุรกจิ คณะบริหารธุรกิจ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

ต าแหน่งงานในปจัจุบัน  กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากัด
(มหาชน) 

 กรรมการ บริษัท สร้างคนเก่ง จ ากัด 
 กรรมการ บริษัท เอ็มดกิ อินเตอรเ์ทรด จ ากัด 
 กรรมการ บริษัท เอ็มดกิ โฮลดิ้ง จ ากดั  

กิจการที่เปน็บริษัทจดทะเบียน บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากดั(มหาชน) 

กิจการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน บริษัท สร้างคนเก่ง จ ากดั/บริษัท เอ็มดกิ อินเตอร์เทรด จ ากัด/ 
บริษัท เอ็มดกิ โฮลดิ้ง จ ากัด 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอืน่ที่อาจท า
ให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษทั 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง 

ไม่มี 

 

กรรมการและกรรมการอิสระ 

จ านวนปทีี่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 5  ปี 

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 12 พฤศจิกายน 2551 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท หุ้นสามัญจ านวน 172,000 หุ้น   คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.09 

รูป 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 

 

 

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆทีบ่ริษัทหรือบริษทัย่อยเป็น
คู่สัญญา 

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการ    
ประชุมครั้งนี ้

ไม่มี 

 

เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการในวาระที่ 5 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2556  จ านวน  5  ครั้งต่อการประชุมทัง้หมด  5 ครั้ง 

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชือ่นี้ไม่มีการด ารงต าแหน่งเปน็กรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอืน่ทีอ่าจท าให้เกิดความขดัแย้ง
ทางผลประโยชนต์่อบริษทัฯ ) 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 

 

 

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆทีบ่ริษัทหรือบริษทัย่อยเป็น
คู่สัญญา 

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการ    
ประชุมครั้งนี ้

ไม่มี 

 

เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการในวาระที่ 5 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2556  จ านวน  5  ครั้งต่อการประชุมทัง้หมด  5 ครั้ง 

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชือ่นี้ไม่มีการด ารงต าแหน่งเปน็กรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอืน่ทีอ่าจท าให้เกิดความขดัแย้ง
ทางผลประโยชนต์่อบริษทัฯ ) 

 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 

 

 

 

ชื่อ นายพูลพพิัฒน์  ตนัธนสนิ 

อายุ 61 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้าก าลัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ 

 

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 117/2009 
หลักสูตร Accreditation Program  (DAP) รุ่นที่ 77/2009                                                     
หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 4/2009                                                                                              

ประวัติการท างาน  กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากดั(มหาชน) 
 กรรมการ บริษัท เอ็มดกิ โฮลดิ้ง จ ากดั 
 กรรมการ หจก. จรินทร์ อพาร์ทเม้นท ์

ต าแหน่งงานในปจัจุบัน  กรรมการ,ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ                         
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยจ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการ บริษัท เอ็มดกิ โฮลดิ้ง จ ากดั 
 กรรมการ หจก. จรินทร์ อพาร์ทเม้นท ์

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบยีน บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 

กิจการท่ีไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน บริษัท เอ็มดกิ โฮลดิ้ง จ ากัด                                                                                            
หจก. จรินทร์ อพาร์ทเม้นท์ 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นท่ีอาจท าให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไม่มี 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง  กรรมการ 

จ านวนปทีี่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 5  ปี 

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 12  พฤศจิกายน  2551 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท หุ้นสามัญจ านวน 598,600 หุ้น   คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.30 

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆทีบ่ริษัทหรือบริษทัย่อยเป็น
คู่สัญญา 

ไม่มี 

รูป 
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ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการ
ประชุมครั้งนี ้

เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการในวาระที่ 5 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2556  จ านวน 5 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง 

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชือ่นี้ไม่มีการด ารงต าแหน่งเปน็กรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอืน่ทีอ่าจท าให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบรษิัทฯ ) 
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ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการ
ประชุมครั้งนี ้

เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการในวาระที่ 5 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2556  จ านวน 5 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง 

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชือ่นี้ไม่มีการด ารงต าแหน่งเปน็กรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอืน่ทีอ่าจท าให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบรษิัทฯ ) 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4 
 

 

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท 

 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ

บุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ

ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้น
แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี   ก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อ ก.ล.ต. 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส 
พี่น้อง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการ เสนอ
ให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้ นรายใหญ่ 
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค า
ขออนุญาตต่อ ก.ล.ต. 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีท่ีผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการ
อิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ  

8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ 
9. กรรมการอิสระแต่ละคนด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 
 

 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม 

 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติส าหรับการจัดประชุมผู้ถือหุน้
ของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที ่19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ด ี
ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุน้
ของบริษัทจดทะเบียนเปน็ไปดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรก าหนดให้มี
การตรวจสอบเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มสีิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุน้
ยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี ้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่น ามาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น  
บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิทีจ่ะผอ่นผันการยื่นเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มสีิทธิ
เข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ จะพจิารณาเห็นเหมาะสม 

1. บุคคลธรรมดา 

1.1 ผู้ถือหุ้นท่ีมีสัญชาติไทย 
(ก) บัตรประจ าตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรฐัวิสาหกิจ) 
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจ าตัวของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ 

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 
(ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น 
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดนิทางของผู้มอบฉันทะ และบตัรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ 

2. นิติบุคคล 

2.1 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 
(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
(ข) บัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ได้ลงนามใน

หนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจ าตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบ
ฉันทะ 

2.2 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ 
(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล 
(ข) บัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ได้ลงนามใน

หนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจ าตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบ
ฉันทะ 

 ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองส าเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดท าขึ้นในต่างประเทศควรมี
การรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 
 

 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม 

 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติส าหรับการจัดประชุมผู้ถือหุน้
ของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที ่19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ด ี
ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุน้
ของบริษัทจดทะเบียนเปน็ไปดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรก าหนดให้มี
การตรวจสอบเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มสีิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุน้
ยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี ้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่น ามาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น  
บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิทีจ่ะผอ่นผันการยื่นเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มสีิทธิ
เข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ จะพจิารณาเห็นเหมาะสม 

1. บุคคลธรรมดา 

1.1 ผู้ถือหุ้นท่ีมีสัญชาติไทย 
(ก) บัตรประจ าตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรฐัวิสาหกิจ) 
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจ าตัวของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ 

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 
(ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น 
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดนิทางของผู้มอบฉันทะ และบตัรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ 

2. นิติบุคคล 

2.1 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 
(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
(ข) บัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ได้ลงนามใน

หนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจ าตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบ
ฉันทะ 

2.2 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ 
(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล 
(ข) บัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ได้ลงนามใน

หนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจ าตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบ
ฉันทะ 

 ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองส าเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดท าขึ้นในต่างประเทศควรมี
การรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 
 

 

 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและยืน่เอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม
ได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 22 เมษายน 2557  เปน็ต้นไป 

หมายเหตุ  

 ในกรณีทีผู่้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งหนงัสือมอบฉันทะทีร่ะบุข้อความ
ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วมายังบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5 ถนนกรุงเทพ
กรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6 

 

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน 

1. การมอบฉันทะ 

หมวด 4 ข้อ 38 

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุน้จะมอบฉันทะใหผู้้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนกไ็ด้ การมอบ
ฉันทะจะต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และท าตามแบบที่นายทะเบียนบริษทัมหาชนจ ากัดก าหนด โดยให้
มอบแก่ประธานกรรมการ หรอืบุคคลซึ่งประธานกรรมการก าหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉนัทะเข้าประชุม 
และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี ้

ก. จ านวนหุ้นทีผู่้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ 
ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ 
ค.  ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉนัทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

2. การด าเนินการประชุม 

หมวดที่ 4 ข้อ 39 

การประชุมผู้ถือหุน้ให้เปน็ไปตามล าดับระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้
เปลี่ยนล าดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

เม่ือที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุน้นับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาเรื่องอ่ืนนอกจาก
ที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชมุได้ 

ในกรณีทีท่ี่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรอืเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ
เพิ่มเติมไม่เสร็จ และจ าเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ใหท้ี่ประชมุก าหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้
คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) 
วันก่อนการประชุม ทั้งนีใ้ห้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพไ์ม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดย
จะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน 

หมวดที่ 4 ข้อ 40 

ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชมุ หรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชมุ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6 

 

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน 

1. การมอบฉันทะ 

หมวด 4 ข้อ 38 

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุน้จะมอบฉันทะใหผู้้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนกไ็ด้ การมอบ
ฉันทะจะต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และท าตามแบบที่นายทะเบียนบริษทัมหาชนจ ากัดก าหนด โดยให้
มอบแก่ประธานกรรมการ หรอืบุคคลซึ่งประธานกรรมการก าหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉนัทะเข้าประชุม 
และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี ้

ก. จ านวนหุ้นทีผู่้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ 
ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ 
ค.  ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉนัทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

2. การด าเนินการประชุม 

หมวดที่ 4 ข้อ 39 

การประชุมผู้ถือหุน้ให้เปน็ไปตามล าดับระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้
เปลี่ยนล าดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

เม่ือที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุน้นับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาเรื่องอ่ืนนอกจาก
ที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชมุได้ 

ในกรณีทีท่ี่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรอืเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ
เพิ่มเติมไม่เสร็จ และจ าเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ใหท้ี่ประชมุก าหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้
คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) 
วันก่อนการประชุม ทั้งนีใ้ห้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพไ์ม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดย
จะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน 

หมวดที่ 4 ข้อ 40 

ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชมุ หรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชมุ 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6 

 

3. องค์ประชุม 

หมวดที่ 4 ข้อ 37 

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจ านวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉนัทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า
ยี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม 
(1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้า
ร่วมประชุมไม่ครบเปน็องค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ         
การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุน้ร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และ
ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนีไ้ม่จ าเป็นต้องครบ
องค์ประชุม 

4. การลงคะแนนเสียง 

หมวด 4 ข้อ 41 

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น 

ในกรณีทีผู่้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุน้จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจาก
การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

หมวด 4 ข้อ 42 
การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นจะต้องไดร้ับความเห็นชอบด้วยคะแนน

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะก าหนด
ไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนีจ้ะตอ้งได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
ค. การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ การ

มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์
จะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบรษิัท 
จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน 
ฉ. การออกหุ้นกู้ 
ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบรษิัท 
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5. การแต่งตั้งกรรมการ 

หมวด 3 ข้อ 15 

 บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ห้า (5) คน และใหค้ณะกรรมการเลือกต้ัง
กรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และต าแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ 
และกรรมการไมน่้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 

หมวด 3 ข้อ 17 

 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุ้นที่ตนถือ 

2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ในกรณทีี่ 
เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้  

3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เทา่จ านวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึ่งไดร้ับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จ านวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เปน็ประธานเปน็ผู้ออกเสียงชี้ขาด 

หมวด 3 ข้อ 18 

 ในการประชุมสามัญประจ าปีทกุครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา      
ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) 

 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จับสลากว่าผู้ใดจะ
ออกส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

 กรรมการผู้ออกจากต าแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 
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5. การแต่งตั้งกรรมการ 

หมวด 3 ข้อ 15 

 บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ห้า (5) คน และใหค้ณะกรรมการเลือกต้ัง
กรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และต าแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ 
และกรรมการไมน่้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 

หมวด 3 ข้อ 17 

 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุ้นที่ตนถือ 

2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ในกรณทีี่ 
เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้  

3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เทา่จ านวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึ่งไดร้ับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จ านวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เปน็ประธานเปน็ผู้ออกเสียงชี้ขาด 

หมวด 3 ข้อ 18 

 ในการประชุมสามัญประจ าปีทกุครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา      
ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) 

 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จับสลากว่าผู้ใดจะ
ออกส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

 กรรมการผู้ออกจากต าแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7 

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบท่ัวไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)  
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

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

(1) ข้าพเจ้า          สัญชาติ    
อยู่บ้านเลขที่      ถนน      ต าบล/แขวง     
อ าเภอ/เขต       จังหวัด      รหัสไปรษณีย์     

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม    หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง ดังนี ้

หุ้นสามัญ     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ     เสียง 
หุ้นบุริมสทิธิ     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ     เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให ้
(1)       อายุ    ปี อยู่บ้านเลขที่     

ถนน      ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต      
จังหวัด      รหัสไปรษณีย์     หรือ 

(2)       อายุ    ปี อยู่บ้านเลขที่     
ถนน      ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต      
จังหวัด      รหัสไปรษณีย์     หรือ 

(3)       อายุ    ปี อยู่บ้านเลขที่     
ถนน      ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต      
จังหวัด      รหัสไปรษณีย์      
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปน็ผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชัน้ 3 โรงแรม ดิเอม
เมอร์รัล ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

กิจการใดที่ผู้รบัมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
ลงชื่อ      ผู้มอบฉันทะ 

(  ) 
ลงชื่อ      ผู้รับมอบฉนัทะ 

(  ) 
ลงชื่อ      ผู้รับมอบฉนัทะ 

(  ) 
ลงชื่อ      ผู้รับมอบฉนัทะ 

(  ) 
หมายเหตุ 
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปน็ผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
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หน้า 1 ของจ านวน 5 หน้า 
   
  

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบท่ีก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

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

เขียนที่        
วันที่       เดือน      พ.ศ.    

 
(1) ข้าพเจ้า          สัญชาติ    

อยู่บ้านเลขที่      ถนน      ต าบล/แขวง     
อ าเภอ/เขต       จังหวัด      รหัสไปรษณีย์     

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม    หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง ดังนี ้

หุ้นสามัญ     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ     เสียง 
หุ้นบุริมสทิธิ     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ     เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให ้
(1)           อายุ           ป ี

อยู่บ้านเลขที่     ถนน      ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต      จังหวัด      รหัสไปรษณีย์           หรือ 

(2)           อายุ           ป ี
อยู่บ้านเลขที่     ถนน      ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต      จังหวัด      รหัสไปรษณีย์           หรือ 

(3)           อายุ           ป ี
อยู่บ้านเลขที่     ถนน      ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต      จังหวัด      รหัสไปรษณีย์      
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปน็ผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรม 
ดิเอมเมอร์รัล ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี ้ดังนี้ 
  วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2556 
 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7 

หน้า 1 ของจ านวน 5 หน้า 
   
  

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบท่ีก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

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

เขียนที่        
วันที่       เดือน      พ.ศ.    

 
(1) ข้าพเจ้า          สัญชาติ    

อยู่บ้านเลขที่      ถนน      ต าบล/แขวง     
อ าเภอ/เขต       จังหวัด      รหัสไปรษณีย์     

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม    หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง ดังนี ้

หุ้นสามัญ     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ     เสียง 
หุ้นบุริมสทิธิ     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ     เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให ้
(1)           อายุ           ป ี

อยู่บ้านเลขที่     ถนน      ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต      จังหวัด      รหัสไปรษณีย์           หรือ 

(2)           อายุ           ป ี
อยู่บ้านเลขที่     ถนน      ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต      จังหวัด      รหัสไปรษณีย์           หรือ 

(3)           อายุ           ป ี
อยู่บ้านเลขที่     ถนน      ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต      จังหวัด      รหัสไปรษณีย์      
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปน็ผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรม 
ดิเอมเมอร์รัล ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี ้ดังนี้ 
  วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2556 
 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7 

หน้า 2 ของจ านวน 5 หน้า 
   
  

 วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบป ี 2556 

 วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทส าหรับรอบปบีัญชีสิ้นสุด วันที่ 31    
ธันวาคม 2556 

 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

 วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการจา่ยเงินปันผลจากผลการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 
ธันวาคม 2556 

 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

 วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการทีต่้องออกตามวาระ  
 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 การแต่งต้ังกรรมการทั้งชุด 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

 การแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบคุคล 
ชื่อกรรมการ นายพลรชฎ  เปียถนอม 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ นายพูลพิพัฒน ์ ตันธนสิน 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

 วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

 วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี 
 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7 

หน้า 3 ของจ านวน 5 หน้า 
   
 

 วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รบัมอบฉันทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือ

ว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถอืหุ้น 
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน 

หรือในกรณทีี่ที่ประชุมมีการพจิารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รบัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผู้รบัมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รบัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้า
ระบุในหนังสือมอบฉนัทะ ให้ถอืเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

ลงชื่อ      ผู้มอบฉันทะ 
(  ) 

ลงชื่อ      ผู้รับมอบฉนัทะ 
(  ) 

ลงชื่อ      ผู้รับมอบฉนัทะ 
(  ) 

ลงชื่อ      ผู้รับมอบฉนัทะ 
(  ) 

หมายเหตุ 
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปน็ผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน

หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบ

ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7 

หน้า 3 ของจ านวน 5 หน้า 
   
 

 วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รบัมอบฉันทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือ

ว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถอืหุ้น 
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน 

หรือในกรณทีี่ที่ประชุมมีการพจิารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รบัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผู้รบัมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รบัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้า
ระบุในหนังสือมอบฉนัทะ ให้ถอืเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

ลงชื่อ      ผู้มอบฉันทะ 
(  ) 

ลงชื่อ      ผู้รับมอบฉนัทะ 
(  ) 

ลงชื่อ      ผู้รับมอบฉนัทะ 
(  ) 

ลงชื่อ      ผู้รับมอบฉนัทะ 
(  ) 

หมายเหตุ 
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปน็ผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน

หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบ

ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7 

หน้า 4 ของจ านวน 5 หน้า 
   
 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถอืหุ้นของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรมู 
1 ชั้น 3 โรงแรม ดิเอมเมอร์รัล ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร  หรือทีจ่ะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย 

 

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

 วาระที่    เรื่อง           
 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 

 วาระที่    เรื่อง           
 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 

 วาระที่    เรื่อง           
 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 

 วาระที่    เรื่อง           
 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 

 วาระที่    เรื่อง           
 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
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หน้า 5 ของจ านวน 5 หน้า 
   
 

 วาระที่    เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
ชื่อกรรมการ            
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ            
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ            
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ            
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ            
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ            
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ            
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ            
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ            
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ            
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ            
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ            
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ            
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ            
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ            
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
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หน้า 5 ของจ านวน 5 หน้า 
   
 

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

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7 

หน้า 1 ของจ านวน 5 หน้า 
   
 

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ 
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

เขียนที่         
วันที่       เดือน       พ.ศ.    

(1) ข้าพเจ้า             
ส านักงานตั้งอยู่เลขที่     ถนน      ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต       จังหวัด      รหัสไปรษณีย์     
ในฐานะผูป้ระกอบธรุกิจเป็นผูร้ับฝากและดูแลหุ้น (Custodian)ให้กับ        
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท คิวทซีี เอนเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม     หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ              เสียงดังนี ้

หุ้นสามัญ      หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ     เสียง 
หุ้นบุริมสทิธิ      หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ     เสียง 

(2) ขอมอบฉันทะให ้
(1)                       อายุ            ป ี 

อยู่บ้านเลขที่     ถนน      ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต      จังหวัด      รหัสไปรษณีย์           หรือ 

(2)                        อายุ           ป ี 
อยู่บ้านเลขที่     ถนน      ต าบล/แขวง       
อ าเภอ/เขต      จังหวัด      รหัสไปรษณีย์             หรือ 

(3)                        อายุ           ป ี 
อยู่บ้านเลขที่     ถนน      ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต      จังหวัด      รหัสไปรษณีย์            
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปน็ผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรม  
ดิเอมเมอร์รัล ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้ 
 มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 มอบฉันทะบางส่วน คือ 

      หุ้นสามัญ    หุ้นและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนได้        เสียง 
     หุ้นบุริมสทิธิ   หุ้นและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนได้        เสียง 
 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด    เสียง 

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
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หน้า 2 ของจ านวน 5 หน้า 
   
 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนีด้ังนี้ 
  วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 
 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย           เสียง  ไม่เห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง        เสียง  

 วาระที่ 2    เรื่อง พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2556 

 วาระที่ 3    เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 
ธันวาคม 2556 

 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย           เสียง  ไม่เห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

 วาระที่ 4    เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 
ธันวาคม 2556 

 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย           เสียง  ไม่เห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

 วาระที่ 5     เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  
 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 การแต่งต้ังกรรมการทั้งชุด 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

 การแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบคุคล 
ชื่อกรรมการ นายพลรชฎ  เปียถนอม 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ นายพูลพิพัฒน ์ ตันธนสิน 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

 วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนีด้ังนี้ 
  วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 
 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย           เสียง  ไม่เห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง        เสียง  

 วาระที่ 2    เรื่อง พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2556 

 วาระที่ 3    เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 
ธันวาคม 2556 

 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย           เสียง  ไม่เห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

 วาระที่ 4    เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 
ธันวาคม 2556 

 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย           เสียง  ไม่เห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

 วาระที่ 5     เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  
 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 การแต่งต้ังกรรมการทั้งชุด 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

 การแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบคุคล 
ชื่อกรรมการ นายพลรชฎ  เปียถนอม 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ นายพูลพิพัฒน ์ ตันธนสิน 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

 วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7 

หน้า 3 ของจ านวน 5 หน้า 
   
 

 วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี 
 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย           เสียง  ไม่เห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

 วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย           เสียง  ไม่เห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รบัมอบฉันทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือ

ว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน 

หรือในกรณทีี่ที่ประชุมมีการพจิารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ใหผู้้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผู้รบัมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแตก่รณีที่ผู้รบัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้า
ระบุในหนังสือมอบฉนัทะ ให้ถอืเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

ลงชื่อ      ผู้มอบฉันทะ 
(  ) 

ลงชื่อ      ผู้รับมอบฉนัทะ 
(  ) 

ลงชื่อ      ผู้รับมอบฉนัทะ 
(  ) 

ลงชื่อ      ผู้รับมอบฉนัทะ 
หมายเหตุ (  ) 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
 (1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
 (2) หนังสือยืนยันว่าผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) 
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปน็ผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น

ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบ

ฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 

43



สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7 

หน้า 4 ของจ านวน 5 หน้า 
   
 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถอืหุ้นของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 
1 ชั้น 3 โรงแรม ดิเอมเมอร์รัล ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือทีจ่ะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่
อื่นด้วย 

 

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

 วาระที่    เรื่อง          
 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
 

 วาระที่    เรื่อง          
 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
 

 วาระที่    เรื่อง          
 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
 

 วาระที่    เรื่อง          
 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
 

 วาระที่    เรื่อง          
 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7 

หน้า 4 ของจ านวน 5 หน้า 
   
 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถอืหุ้นของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 
1 ชั้น 3 โรงแรม ดิเอมเมอร์รัล ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือทีจ่ะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่
อื่นด้วย 

 

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

 วาระที่    เรื่อง          
 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
 

 วาระที่    เรื่อง          
 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
 

 วาระที่    เรื่อง          
 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
 

 วาระที่    เรื่อง          
 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
 

 วาระที่    เรื่อง          
 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7 

หน้า 5 ของจ านวน 5 หน้า 
   
 

 วาระที่    เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
ชื่อกรรมการ          

 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ชื่อกรรมการ          

 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ชื่อกรรมการ          

 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ชื่อกรรมการ          

 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ชื่อกรรมการ          

 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ชื่อกรรมการ          

 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ชื่อกรรมการ          

 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ชื่อกรรมการ          

 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ชื่อกรรมการ          

 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ชื่อกรรมการ          

 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ชื่อกรรมการ          

 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ชื่อกรรมการ          

 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ชื่อกรรมการ          

 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ชื่อกรรมการ          

 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ชื่อกรรมการ          

 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8 

 
   
  

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

ชื่อ นายเผด็จภัย   มีคุณเอี่ยม                                            ใส่รูป 

อายุ 69  ป ี

สัญชาติ ไทย 

ท่ีอยู่ 27/1 พหลโยธิน ซอย 37 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล Georgia Institute of Technology, U.S.A 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่22/2002 
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที ่42/2013 
หลักสูตร  Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที ่17/2013 
หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management  
(MIR) รุ่นที ่14/2013 
หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 10/2013 
หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 14/2013 

ประวัติการท างาน  กรรมการ บริษัท ตติยานยนต์ จ ากัด 
 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยอะโกรเอนเนอร์จี 

จ ากัด(มหาชน)  
 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็ม บี เค รสีอร์ท จ ากัด

(มหาชน) 

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน  กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากัด
(มหาชน) 

 กรรมการ บริษัท ตติยานยนต์ จ ากัด 
 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยอะโกรเอนเนอร์จี 

จ ากัด(มหาชน)  
 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็ม บี เค รสีอร์ท จ ากัด

(มหาชน) 

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี ่จ ากัด(มหาชน) 
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กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน บริษัท เอ็ม บี เค รีสอรท์ จ ากัด (มหาชน)                                                     
บริษัท ไทยอะโกรเอนเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน)                                                 
บริษัท ตติยานยนต์ จ ากัด 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืนท่ีอาจ
ท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไม่มี 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 5  ปี 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่มี 

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม
ในกิจการใดๆท่ีบริษัทหรือบริษัท
ย่อยเป็นคู่สัญญา 

ส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการ             
ประชุมครั้งน้ี 

ไม่มี 

 

ไม่มี 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2556  จ านวน  5  ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด  5  ครั้ง 

(ผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อน้ีไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ) 
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กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน บริษัท เอ็ม บี เค รีสอรท์ จ ากัด (มหาชน)                                                     
บริษัท ไทยอะโกรเอนเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน)                                                 
บริษัท ตติยานยนต์ จ ากัด 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืนท่ีอาจ
ท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไม่มี 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 5  ปี 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่มี 

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม
ในกิจการใดๆท่ีบริษัทหรือบริษัท
ย่อยเป็นคู่สัญญา 

ส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการ             
ประชุมครั้งน้ี 

ไม่มี 

 

ไม่มี 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2556  จ านวน  5  ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด  5  ครั้ง 

(ผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อน้ีไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ) 
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รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

ชื่อ นายพลรชฎ    เปียถนอม 

อายุ 61  ป ี

สัญชาติ ไทย 

ท่ีอยู่ 310/1 ซอยลาดพร้าว 23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร 

วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท การจัดการ สถาบนับัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่118/2009 
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 78/2009 
 หลักสูตร Audit Committee Program(ACP) รุ่นที่ 31/2010 

ประวัติการท างาน ผู้อ านวยการโครงการศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธรุกิจ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร ์

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน  กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากัด
(มหาชน) 

 กรรมการ บริษัท สร้างคนเก่ง จ ากัด 
 กรรมการ บริษัท เอ็มดิก อินเตอร์เทรด จ ากัด 
 กรรมการ บริษัท เอ็มดิก โฮลดิ้ง จ ากัด  

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี ่จ ากัด(มหาชน) 

กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน บริษัท สร้างคนเก่ง จ ากัด/บริษัท เอ็มดิก อินเตอร์เทรด จ ากัด/ 
บริษัท เอม็ดิก โฮลดิ้ง จ ากัด 

 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืนท่ีอาจ
ท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

 

ไม่มี 

ใส่รูป 
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จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 5  ปี 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท หุ้นสามัญจ านวน 172,000 หุ้น   คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.09 

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม
ในกิจการใดๆท่ีบริษัทหรือบริษัท
ย่อยเป็นคู่สัญญา 

ส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการ    
ประชุมครั้งน้ี 

ไม่มี 

 

เป็นผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการในวาระที่ 5 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2556  จ านวน  5  ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด  5 ครั้ง 

(ผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อน้ีไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ) 
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จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 5  ปี 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท หุ้นสามัญจ านวน 172,000 หุ้น   คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.09 

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม
ในกิจการใดๆท่ีบริษัทหรือบริษัท
ย่อยเป็นคู่สัญญา 

ส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการ    
ประชุมครั้งน้ี 

ไม่มี 

 

เป็นผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการในวาระที่ 5 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2556  จ านวน  5  ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด  5 ครั้ง 

(ผูท่ี้ได้รับการเสนอชื่อน้ีไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ) 
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