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เลขที่ QTC. 0029/2559  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส�าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558

  2. รายงานประจ�าปี ซึ่งประกอบด้วยงบการเงินประจ�าปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (แผ่นซีดี)

  3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

  4. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ�าปี 2559

  5. ค�านิยามของกรรมการอิสระของบริษัท

  6. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

  7. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

  8. หนังสือมอบฉันทะ

  9. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

  10. แผนที่สถานที่ประชุม

 ด้วยบรษิทั ควิทีซ ีเอนเนอร์ยี ่จ�ากัด (มหาชน) จะจดัให้มกีารประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี 2559 ในวันพฤหัสบดีท่ี 31 มนีาคม 
2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรม ดิเอมเมอร์รัล ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระ
การประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ�าปี 2558 ของบรษิทัได้ถูกจดัขึน้เมือ่วันที ่21 เมษายน 2558 

และได้จดัส่งให้ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วนันบัแต่วันประชมุสามญั ผูถื้อหุ้น และคณะ

กรรมการได้พิจารณาแล้วเหน็ว่าถูกต้องตรงมตขิองท่ีประชมุผู้ถือหุน้ และได้น�าข้ึนบนเวบ็ไซด์ของบรษิทั (http://www.

qtc-energy.com) เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มี

ผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ทีป่ระชมุผูถื้อหุน้รับรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ�า

ปี 2558 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 1)

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด�าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: สรุปผลการด�าเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา 

บริษทัมีรายได้รวมจ�านวน 1,234,780,739 บาท โดยมีก�าไรสุทธติามงบการเงินรวมจ�านวน 118,550,445 บาท และ

มกี�าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกจิการจ�านวน 120,233,045 บาท รายละเอยีดผลการด�าเนนิงานของบรษิทัปรากฏ

ตามรายงานประจ�าปี ซึ่งส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เหน็สมควรเสนอให้ทีป่ระชมุผูถื้อหุน้รบัทราบผลการด�าเนินงาน (รายละเอยีดปรากฏ

ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 2)
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วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการบรษิทัได้จดัให้มกีารท�างบการเงนิรวมส�าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สดุ ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2558 และผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตได้ตรวจสอบรบัรองแล้ว เพ่ือน�าเสนอให้ทีป่ระชมุผูถื้อหุ้นพิจารณาอนมุตัิ

ในการประชุมสามัญประจ�าปี ตามมาตราที่ 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2335 ก�าหนด (สิ่งที่

ส่งมาด้วยล�าดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เหน็สมควรเสนอให้ทีป่ระชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตังิบการเงนิรวมของบรษิทัส�าหรบั

รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (รายละเอียด

ปรากฏในรายงานประจ�าปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 2)

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากการด�าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ก�าหนดให้บริษัทจ่าย

เงนิปันผลจากเงนิก�าไรเท่านัน้ และมาตรา 116 ก�าหนดให้บรษิทัต้องจดัสรรก�าไรสทุธิประจ�าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทนุส�ารอง

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปี จนกว่าทุนส�ารองจะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

บรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลในอัตราไม่ต�า่กว่าร้อยละ 50 ของก�าไรสุทธิหลงัหักภาษเีงนิได้นติบิคุคล และการจดัสรร

ทนุส�ารองตามกฎหมาย บรษิทัอาจก�าหนดให้จ่ายเงนิปันผลแตกต่างไปจากนโยบายทีก่�าหนดไว้ได้ โดยจะขึน้อยู่กับ

ผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และความจ�าเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมนุเวยีนเพ่ือบรหิาร

กิจการและการขยายธุรกิจของบริษัท

จากผลการด�าเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จ�านวน 

1,234,780,739 บาท และมีก�าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจ�าปี 2558 จ�านวน 120,233,045 บาท 

ทัง้นี ้บรษิทัได้มกีารจดัสรรทนุส�ารองตามกฎหมายไว้ครบจ�านวนร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบยีนแล้ว ดงันัน้ จงึไม่ต้อง

ตั้งส�ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ 

ผู้ถือหุ้นของบริษัทท่ีมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 8 เมษายน 2559 ซ่ึงเป็นวันท่ีคณะกรรมการ

ก�าหนดให้เป็นวันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท รวมเป็น

เงินจ�านวนท้ังสิ้น 64,000,000 บาท และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันท่ี 11 เมษายน 2559 โดยก�าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 

28 เมษายน 2559 ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เท่ากับร้อยละ 53.23 

ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

ส�าหรับผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลที่บริษัทเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 

ร้อยละ 20 โดยเครดิตภาษีได้เท่ากับ ¼ ของเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นได้รับ
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ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลประกอบการปี 2556 ถึงปี 2558

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556

1. ก�าไรสุทธิ 120,233,045 55,295,068 74,509,598

2. จ�านวนหุ้น 200,000,000 200,000,000 200,000,000

3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น 0.32 0.18 0.21

4. รวมจ�านวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 64,000,000 36,000,000 42,000,000

5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 53.23 ร้อยละ 65.11 ร้อยละ 56.37

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ�าปี 2559

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 ก�าหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุก

ครั้ง กรรมการคิดเป็นจ�านวนหนึ่งในสาม หรือจ�านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากต�าแหน่ง  

โดยกรรมการคนทีอ่ยู่ในต�าแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง ซ่ึงในปีน้ีกรรมการท่ีต้องออกจากต�าแหน่งกรรมการ

ของบริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี้

 1. นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม  ต�าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 2. นายนคร พระประเสริฐ  ต�าแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ 

(ทั้งนี้ นายนคร พระประเสริฐ ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง)

กระบวนการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัท เป็นดังนี้

1.  บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพ่ือให้คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน 

และบรรษทัภิบาลพิจารณาเพ่ือน�าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการ และท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งต้ังให้ด�ารง

ต�าแหน่งกรรมการของบรษิทั ผ่านทางเวบไซต์ของบรษิทั ตามทีท่างส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาด

หลักทรัพย์ฯ ก�าหนด และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 

2.  บรษิทัได้สอบถามความสมคัรใจของกรรมการอสิระทีพ้่นจากต�าแหน่งตามวาระ และสอบถามความจ�านงของผู้

ถือหุ้นรายใหญ่เพื่อเสนอชื่อกรรมการตัวแทน

3.  คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองก่อนน�าเสนอคณะ

กรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาน�าเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้พิจารณาจาก

คุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้ก�าหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการ

บริษัท 

บรษิทัได้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้เสนอชือ่บคุคลท่ีมคีณุสมบตัเิหมาะสมเข้ารบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ ตาม

กระบวนการสรรหาของบริษัทเป็นการล่วงหน้า 75 วัน นับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2558 

ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
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ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลท่ีเสนอช่ือให้เป็นกรรมการ จะสามารถให้

ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอรายชื่อนายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม 

กรรมการที่ต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งอีกวาระหนึ่ง และมีมติแต่งตั้ง ดร. กมล ตรรกบุตร 

ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทนนายนคร พระประเสริฐ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

รายละเอยีดประวตัขิองบคุคลทัง้ 2 ท่าน ปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาด้วยล�าดบัที ่3 และคณุสมบตัขิองกรรมการอสิระของ

บริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนก�าหนด (รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระปรากฏตาม 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 5)

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนี้ 

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ จ�านวนหุ้น สิทธิในการออกเสียง

1. นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม - -

2. ดร. กมล ตรรกบุตร - -

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตผุล: คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล จะเป็นผูพิ้จารณาก�าหนดค่า

ตอบแทนของกรรมการ จากผลประกอบการของบรษิทัในปีท่ีผ่านมา การปฏิบตังิานและความรบัผดิชอบของกรรมการ 

โดยเปรยีบเทียบอ้างองิกับธุรกิจในประเภทเดียวกบับรษิทัหรอืใกล้เคยีงกับบรษิทั ซึง่บรษิทัมกีารจ่ายค่าตอบแทนให้

แก่กรรมการท้ังในรูปของค่าตอบแทนประจ�าปี และเบี้ยประชุมเท่านั้น โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอ่ืนและสิทธิ

ประโยชน์อื่น ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจ�านวน 2 ท่าน จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะ

ที่เป็นพนักงานของบริษัทแยกต่างหาก

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการ บรษิทัฯ จดัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทัก�าหนด โดยผ่านการ

พิจารณาขัน้แรกจากคณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล ซึง่หลักเกณฑ์จะเชือ่มโยงกับผลการ

ด�าเนนิงานของบรษิทั การปฏิบติังานและความรับผดิชอบของกรรมการ และบริษทัฯ ได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทน

กรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับอุตสาหกรรม 

รวมทั้งอยู่ในระดับที่เพียงพอท่ีจะดึงดูดและรักษากรรมการท่ีมีคุณสมบัติท่ีต้องการได้ และต้องผ่านการอนุมัติจาก

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการเป็นดังนี้

(1) ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา ก�าหนด 

ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท 

(2) กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะได้รับค่าเบี้ย

ประชุมครั้งละ 10,000 บาท
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ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558 ได้อนุมัติก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกิน 4,200,000 

บาท (สี่ล้านสองแสนบาทถ้วน) และบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนจริงให้แก่กรรมการดังนี้

รายชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

ค่า
ตอบแทน
ประจ�าปี

รวมกรรมการ
บริษัท

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
สรรหาฯ

1. รศ.ดร สมชอบ    ไชยเวช ประธานคณะกรรมการบริษัท 90,000 - - 750,000 840,000

2. นายเผด็จภัย    มีคุณเอี่ยม ประธานคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ/กรรมการ

60,000 75,000 - 450,000 585,000

3. นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์ กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ 60,000 50,000 - 450,000 560,000

4. นายพลรชฎ       เปียถนอม ประธานกรรมการสรรหาฯ
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ

60,000 50,000 30,000 450,000 590,000

5. นายนคร       พระประเสริฐ กรรมการ/กรรมการสรรหาฯ 50,000 - 20,000 450,000 520,000

6. นายพูลพิพัฒน์    ตันธนสิน กรรมการ/กรรมการสรรหาฯ 60,000 - 20,000 450,000 530,000

7. นายศิริพงษ์        บุญตาม กรรมการ 50,000 - - 450,000 500,000

รวม 430,000 175,000 70,000 3,450,000 4,125,000

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบรษิทัได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเหน็ว่า คณะกรรมการบรษิทัมภีาระหน้าที่

และความรบัผดิชอบในการบรหิารจดัการ การด�าเนินธุรกิจให้เกิดประสทิธิภาพภายใต้หลกัการการก�ากับดูแลกิจการ

ที่ดี และอุทิศเวลาเข้าร่วมประชุมอย่างสม�่าเสมอ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติก�าหนด 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจ�าปี 2559 วงเงินไม่เกินปีละ 4,200,000.-บาท (ส่ีล้านสองแสนบาทถ้วน) โดยให้

จ่ายในรูปของค่าตอบแทนรายปีและค่าเบีย้ประชมุเท่าน้ัน โดยไม่มค่ีาตอบแทนในรูปแบบอืน่และสทิธิประโยชน์อืน่ๆ 

และมอบหมายให้คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพิ้จารณาจดัสรรค่าตอบแทนดงักล่าว ทัง้นี ้กรรมการทีเ่ป็นพนักงานของ

บริษัทจ�านวน 2 ท่าน จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัทแยกต่างหาก

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 ก�าหนดให้ที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าสอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คนเดิมได้

นอกจากน้ี ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี กจ. 39/2548 เรื่องหลักเกณฑ์ 

เงือ่นไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับฐานะการเงนิและผลการด�าเนนิงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรพัย์  

(ฉบบัที ่20) ก�าหนดให้บรษิทัจดัให้มกีารหมนุเวยีนผูส้อบบญัช ีหากผูส้อบบญัชดีงักล่าวปฏิบตัหิน้าทีม่าแล้ว 5 รอบปี

บัญชีติดตอ่กนัโดยการหมุนเวยีนไมจ่�าเปน็ต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม ่บริษัทสามารถแตง่ตัง้ผู้สอบบัญชี

รายอื่น ๆ ในส�านักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัได้มคีวามเห็นว่าสมควรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต นายนรนิทร์ จรูะมงคล เลข

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 8593 และ/หรอื นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชชัวา เลขผูส้อบบญัชรัีบอนญุาต 6549 และ/หรอื 

นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี6624 และ/หรือ นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ เลขทะเบียน 6977 
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จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส�าหรับปี 2559 และก�าหนดค่าสอบบัญชีเป็นจ�านวน

เงิน ไม่เกิน 1,100,000.00.- บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

รายชื่อผู้สอบบัญชี เห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จ�านวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

นายนรินทร์ จูระมงคล 8593 -

นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวา 6549 -

นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล 6624 -

นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ 6977 -

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี 

ค่าสอบบัญชี รอบปีบัญชี 2559(บาท) รอบปีบัญชี 2558(บาท)

1. ค่าสอบบัญชี 1,100,000 910,000

2. ค่าบริการอื่น ๆ - -

ความเห็นของคณะกรรมการ:   เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งนายนรินทร์ 

จูระมงคล เลขผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 8593 และ/หรือ นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวา เลขผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

6549 และ/หรือ นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6624 และ/หรือ นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ ์

เลขทะเบียน 6977 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ�ากัด เป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัทส�าหรับปี 2559 ในกรณีที ่

ผูส้อบบญัชดีงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏบิตัหิน้าท่ีได้ให้บรษิทั แกรนท์ ธอนตนั จ�ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

อื่นของส�านักงานท�าหน้าท่ีตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ 

และก�าหนดค่าสอบบัญชีเป็นจ�านวนเงินไม่เกิน 1,100,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชตีามรายชือ่ท่ีเสนอข้างต้นไม่มคีวามสมัพันธ์และไม่มส่ีวนได้เสยีกับบรษิทั ผูบ้รหิารผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด (รายละเอียดผู้สอบบัญชีปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 4)

ส�านกังานผูส้อบบญัชบีรษิทัและผูส้อบบญัชบีรษิทัย่อย ไม่เป็นสงักัดส�านกังานสอบบญัชเีดยีวกัน แต่สามารถจดัท�า

งบการเงินได้ทันตามก�าหนดเวลา

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 จงึเรยีนมาเพ่ือขอเชญิท่านผูถื้อหุน้เข้าร่วมประชมุตามวัน เวลา และสถานท่ีดงักล่าว ผูถื้อหุ้นท่านใดประสงค์ทีจ่ะแต่ง
ต้ังบคุคลอืน่มาเข้าร่วมประชมุ และออกเสยีงแทนตนในการประชมุคร้ังนี ้โปรดมอบฉนัทะตามแบบหนังสอืมอบฉนัทะ แบบ ก หรอื 
แบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรือแบบ ข หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง

 ในกรณีที่ผู ้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระของบริษัท ตามรายละเอียดซึ่งแนบกับหนังสือมอบฉันทะ เพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของ 
ผู้ถือหุ้นได้
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 อน่ึง บริษัทได้ก�าหนดให้วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นวันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีจะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุน้ประจ�าปี 2559 และก�าหนดวนัปิดสมดุทะเบยีนเพ่ือรวบรวมรายชือ่ผูถื้อหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัตหิลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์เป็นวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 และวันที่ 8 เมษายน 2559 เป็นวันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการรับ
เงินปันผล (Record Date) และก�าหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นวันที่ 11 เมษายน 2559

 ขอแสดงความนับถือ

 บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)

 

      

                                                                                        

 (รศ.ดร. สมชอบ ไชยเวช)

 ประธานคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ : - ส�าหรบัผูถื้อหุ้นทีม่าเข้าร่วมประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ�าปี 2559 บรษิทัได้จดัเตรยีมหนังสอืรายงานประจ�าปี 2558 
ส�าหรับทุกท่าน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระด้วยแล้ว 

 - บริษัทจะแสดงรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ ้นประจ�าปี 2559 ภายใน 14 วันหลังจากประชุมเสร็จ บน  
website : www.qtc-energy.com

ส�านักเลขานุการบริษัท  
โทร.  66 (02) 379-3089-92 ต่อ 299
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 
ของ 

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
วันอังคารท่ี  21  เมษายน  2558 

ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอร์รัล ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเพพมหานคร  

................................ 

 

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น. 

รศ.ดร.สมชอบ ไชยเวช ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าที่ เป็นประธานที่ประชุม แถลงว่าจ านวนผู้ถือหุ้น                
ณ วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 9 มีนาคม  2558 รวมทั้งสิ้น 1,835 ราย รวมจ านวนหุ้น           
ที่ถือ 200,000,000 หุ้น 

ในการประชุมวันนี้  มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน  60  ราย  รวมจ านวนหุ้นได้ 84,992,624 หุ้น และ
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจ านวน 40 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 45,014,401 หุน้ รวมมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้ที่รับมอบ
ฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จ านวน 100 ราย นับจ านวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 130,007,025 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.0035 ของจ านวน
หุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท  (หุ้นของบริษัทมีจ ำนวนทั้งสิ้น 200,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตำมข้อบังคับ
ของบริษัทและขอเปิดกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2558  ก่อนเริ่มประชุมตำมวำระ ขอแนะน ำคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
รวม  7 ท่ำน  และคณะผู้บริหำร  รวม  9  ท่ำน  และผู้เข้ำร่วมประชุมดังนี ้

กรรมการท่ีเข้าประชุม 

1. รศ.ดร.สมชอบ ไชยเวช  กรรมการอิสระและประธานกรรมการ  
2. นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม   กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายพลรชฎ เปียถนอม   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  
                        และประธานกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล   
4. นายณัฐพล ลลีาวัฒนานันท ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
5. นายนคร พระประเสริฐ   กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล   
6. นายพูลพิพัฒน ์ตันธนสิน   กรรมการ /กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภบิาล และ    
        ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง   
7. นายศิริพงศ์ บุญตาม   กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง  
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ผู้ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจ านวน 40 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 45,014,401 หุน้ รวมมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้ที่รับมอบ
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ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุม 
1. คุณเรืองชัย กฤษณะเกรียงไกร     รองกรรมการผู้จัดการ 
2. คุณโชติกา ชุมภูนท์                     ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน   
3. คุณบุญพา รุดดิษฐ์                     ผู้จัดการฝ่ายบริหาร และเลขานุการบริษัท 
4. คุณเจริญศักดิ์  สารวงค์         ผู้จัดการฝ่ายผลิต 
5. คุณชาญวุฒิ  มีพลอย                  ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม 
6. คุณอธิภัทร    ชูใจธนสิน  ผู้จัดการฝ่าย Supply Chain and Logistic 
7. คุณสุอัญญา   ภุมมานุลาภ ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ 
8. คุณนิพัฒน์   จริงจามิกร               ผู้จัดการฝ่ายดูแลและบริการลกูค้า 
9. คุณศศิกาญจน์  ตันธนสนิ            ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกจิ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุมอ่ืนๆ  

1. นายนรินทร์   จูระมงคล           ตัวแทนผูส้อบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด   
2. นางสาวมนัญญา  ฐิตินันทวรรณ     ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท นักกฎหมายกรุงเทพ จ ากัด 

เริ่มการประชุม 

             ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นางสาวภคณัฏฐ์  ตั้งตระกูล เจ้าหน้าทีส่ านัก
เลขานุการบริษัท กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการด าเนินการประชมุ และขั้นตอนการลงคะแนนเสยีงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดงันี้ 

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแต่
ละท่าน  จะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  

2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามล าดับระเบียบวาระในหนังสอืเชิญประชุม โดยจะน าเสนอข้อมูลในแต่ละ
วาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติส าหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุน้หรือผูร้ับมอบฉนัทะ
ต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และแสดงตนว่าท่านมาประชุมด้วย
ตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง 

3. ภายหลังที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ยกเว้นวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระเสนอให้ทีป่ระชุม
รับทราบซึ่งไม่ต้องลงคะแนน ผูถ้ือหุ้นท่านใดทีไ่ม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนทีไ่ด้รับ
จากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กบัเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน 
เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทีล่งคะแนนไม่เหน็ด้วย และตามด้วยบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุน้ที่งด
ออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าทีจ่ัดเก็บตามล าดับ  ทั้งนี้ ส าหรับ
วาระที่ 5 เรื่องการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
และงดออกเสียง เพื่อนับคะแนน และจะเก็บบัตรลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล 
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4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้ ผู้ถือหุน้ท่านใดที่มีส่วนได้เสียเปน็พิเศษในวาระใดจะไม่
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ 

5. ในการนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที่ก าหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ครัง้นี้ แบ่งเป็น 2 
ประเภท ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ได้แก ่

5.1.  วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง   
        ลงคะแนนได้แก่วาระ 1,3,4,5 และ 7 ซึ่งบริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะ  
        คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เหน็ด้วยเท่านั้น โดย  
        ไม่รวมคะแนนเสียงของผูถ้ือหุ้นที่งดออกเสียง 
5.2   วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
        ผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุม ได้แก่วาระที่ 6 ซึ่งบริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้  
        ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชมุที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง 

ในกรณีทีไ่ม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็น    
เอกฉันท์ ทั้งนี ้เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณาวาระถัดไป 

6. เพื่อให้การเก็บบัตรลงคะแนน  เป็นไปอย่างโปร่งใสสอดคล้องกันตามหลักการก ากับดูแลกิจการ 
บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เหน็ด้วยเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไปในคราวเดียว โดยขอให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคืน
ให้เจ้าหน้าที่หลังเลิกประชุมฯ แล้ว   กรณีผู้ถือหุ้นทีป่ระสงค์จะกลับก่อนขอใหส้่งบัตรลงคะแนนคืนให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยเช่นกัน    

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียง
ดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น   หลังจากนั้น ประธานฯ เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นร่วม
เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน  1 ท่าน โดยมีผู้ถือหุ้นอาสาสมัครท าหน้าที่ เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน                       
คือ คุณสุธี อริยชาติผดุงกิจ  ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 

 ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุม ได้มอบหมายให้นายพูลพิพฒัน์  ตันธนสิน ประธานกรรมการบริหารและ
กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้กลา่วน าเสนอวาระการประชุมและชี้แจงรายละเอียดแต่ละวาระการประชุมแทนประธานฯ ตาม
ระเบียบวาระดังต่อไปนี ้

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 

นายพูลพิพัฒน ์ ตันธนสิน  ได้เสนอให้ทีป่ระชุมพจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2557 
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมที่ไดจ้ัดส่งให้แกผู่้ถือหุ้นทุกคนพร้อม
หนังสือเชิญประชุมแล้ว  ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับ
ที่ 1 (หน้า 7-22)   

นายพูลพิพัฒน ์ ตันธนสิน  ได้เสนอให้ทีป่ระชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 
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4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้ ผู้ถือหุน้ท่านใดที่มีส่วนได้เสียเปน็พิเศษในวาระใดจะไม่
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ 

5. ในการนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที่ก าหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ครัง้นี้ แบ่งเป็น 2 
ประเภท ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ได้แก ่

5.1.  วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง   
        ลงคะแนนได้แก่วาระ 1,3,4,5 และ 7 ซึ่งบริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะ  
        คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เหน็ด้วยเท่านั้น โดย  
        ไม่รวมคะแนนเสียงของผูถ้ือหุ้นที่งดออกเสียง 
5.2   วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
        ผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุม ได้แก่วาระที่ 6 ซึ่งบริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้  
        ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชมุที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง 

ในกรณีทีไ่ม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็น    
เอกฉันท์ ทั้งนี ้เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณาวาระถัดไป 

6. เพื่อให้การเก็บบัตรลงคะแนน  เป็นไปอย่างโปร่งใสสอดคล้องกันตามหลักการก ากับดูแลกิจการ 
บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เหน็ด้วยเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไปในคราวเดียว โดยขอให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคืน
ให้เจ้าหน้าที่หลังเลิกประชุมฯ แล้ว   กรณีผู้ถือหุ้นทีป่ระสงค์จะกลับก่อนขอใหส้่งบัตรลงคะแนนคืนให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยเช่นกัน    

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียง
ดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น   หลังจากนั้น ประธานฯ เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นร่วม
เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน  1 ท่าน โดยมีผู้ถือหุ้นอาสาสมัครท าหน้าที่ เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน                       
คือ คุณสุธี อริยชาติผดุงกิจ  ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 

 ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุม ได้มอบหมายให้นายพูลพิพฒัน์  ตันธนสิน ประธานกรรมการบริหารและ
กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้กลา่วน าเสนอวาระการประชุมและชี้แจงรายละเอียดแต่ละวาระการประชุมแทนประธานฯ ตาม
ระเบียบวาระดังต่อไปนี ้

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 

นายพูลพิพัฒน ์ ตันธนสิน  ได้เสนอให้ทีป่ระชุมพจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2557 
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมที่ไดจ้ัดส่งให้แกผู่้ถือหุ้นทุกคนพร้อม
หนังสือเชิญประชุมแล้ว  ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับ
ที่ 1 (หน้า 7-22)   

นายพูลพิพัฒน ์ ตันธนสิน  ได้เสนอให้ทีป่ระชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 
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มติท่ีประชุม  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมตเิป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2557 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 

  เห็นด้วยจ านวน   130,055,323 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   100.00  
  ไม่เห็นด้วยจ านวน                    0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.00 
  และงดออกเสียงจ านวน                    0  เสียง  

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุน้เข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้นอีกจ านวน 5 ราย นับจ านวนหุ้นได ้
48,298 หุน้ ท าให้มีจ านวนผู้ถอืหุ้นและผูร้ับมอบฉันทะ เข้ารว่มประชุมรวมทั้งสิ้น 105  ราย รวมเป็นจ านวนหุน้
ทั้งสิ้น  130,055,323  หุ้น 
 

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 

นายพูลพิพัฒน ์  ตันธนสนิ  กล่าวสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ให้ผู้ถือหุน้ทราบ ดังนี ้

   บริษัทมียอดขายและบริการรายไตรมาสดังนี้    ไตรมาส 1 มียอดขายและบริการ 120.24  ล้านบาท        
ไตรมาส 2 มียอดขายและบรกิาร 133.31 ล้านบาท ไตรมาส 3 มียอดขายและบริการ 125.46 ล้านบาท         
ไตรมาส 4 มียอดขายและบริการ 374.32 ล้านบาท จะเห็นว่ายอดขายและบริการไตรมาส 4/57 บริษัทมี
ยอดขายเพิ่มสูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 49.62 ของรายได้รวม เนื่องจากครึ่งปีหลังเศรษฐกิจฟื้นตวั   และสถานการณ์
ทางการเมืองมีความชัดเจนขึ้น   

ส าหรับยอดขายและบริการเปรยีบเทียบรายปี   ปี 2554  บริษัทมียอดขายและบริการ 702.01 ล้านบาท     
ปี 2555  มียอดขายและบริการ 947.72 ล้านบาท  ปี 2556  มียอดขายและบริการ 794.54 ล้านบาท   และป ี
2557 มียอดขายและบริการ 753.33 ล้านบาท  ในปี 2557 บริษัทมีรายได้จากขายและบรกิารลดลง    คิดเป็น
ร้อยละ 5.19 จากปี 2556 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภาวะการชลอตัวของเศรษฐกิจ  

นายพูลพิพัฒน ์ตันธนสนิ  เปดิโอกาสให้ที่ประชุมไดซ้ักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไมม่ีผู้เข้าร่วม
ประชุมซักถาม   

เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม  นายพูลพิพัฒน์ ตนัธนสิน จึงขอเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณารับทราบผล
การด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557  ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผูถ้ือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชญิประชุม (สิ่งทีส่่งมา
ด้วยล าดับที่ 2)  

มติท่ีประชุม    ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ตามที่เสนอ  
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วาระท่ี 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

นายพูลพิพัฒน์  ตันธนสิน  ได้เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชี
สิ้นสุด วันที ่ 31 ธนัวาคม 2557 ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบรับรองและคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาสอบทานแล้ว ปรากฏรายละเอียดในรายงานประจ าปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุน้ทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2) ก่อนการประชุม หน้า 83-112    และได้กล่าวสรุปงบการเงินในปีทีผ่่านมา
ของบริษัทให้ผู้ถือหุน้ทราบดังนี ้  คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการท างบการเงินส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และผู้สอบบัญชรีับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุน้
พิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจ าปี ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
2535 ก าหนด โดยงบการเงินของบริษัทประจ าปี 2557  สรุปได้ดังนี้ 

 

     ปี 2557  ปี 2556              ปี 2555 (หนว่ย: ล้านบาท) 
สินทรพัย์รวม   712.78  735.84  788.97   
เงินกู้ยืมระยะสั้น     66.67    74.05  137.24   
เจ้าหนี้การค้า    69.21    80.52    80.75        
เงินกู้ยืมถึงก าหนดใน 1ป ี   24.68    22.93   14.07   
เงินกู้ยืมระยะยาว    19.52    31.08    26.70       
หนี้สิ้นรวม   224.66  260.42  326.06      
ก าไรสะสม   222.19  209.48  196.97   
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  488.13  475.42  462.91   
รายได้รวม   722.88  811.68  969.71   
ค่าใช้จ่ายรวม  695.50  702.36  806.54   
ก าไร(ขาดทุน)สุทธ ิ     55.29     74.51  118.88     
ก าไรต่อหุ้น          0.28       0.37      0.59 
      
        อัตราส่วนทางการเงินปี 2557 สรปุได้ดังนี ้
อัตราก าไรขั้นต้น    23.71 % 
อัตราก าไรสุทธ ิ     7.25 % 
อัตราส่วนตอบแทนจากสินทรพัย์(ROA)    7.61 % 
อัตราส่วนตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น(ROE)            11.44 % 
อัตราส่วนหนี้สิ้นต่อส่วนของทนุ(D/E)     0.46    เท่า 
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วาระท่ี 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

นายพูลพิพัฒน์  ตันธนสิน  ได้เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชี
สิ้นสุด วันที ่ 31 ธนัวาคม 2557 ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบรับรองและคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาสอบทานแล้ว ปรากฏรายละเอียดในรายงานประจ าปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุน้ทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2) ก่อนการประชุม หน้า 83-112    และได้กล่าวสรุปงบการเงินในปีทีผ่่านมา
ของบริษัทให้ผู้ถือหุน้ทราบดังนี ้  คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการท างบการเงินส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และผู้สอบบัญชรีับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุน้
พิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจ าปี ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
2535 ก าหนด โดยงบการเงินของบริษัทประจ าปี 2557  สรุปได้ดังนี้ 

 

     ปี 2557  ปี 2556              ปี 2555 (หนว่ย: ล้านบาท) 
สินทรพัย์รวม   712.78  735.84  788.97   
เงินกู้ยืมระยะสั้น     66.67    74.05  137.24   
เจ้าหนี้การค้า    69.21    80.52    80.75        
เงินกู้ยืมถึงก าหนดใน 1ป ี   24.68    22.93   14.07   
เงินกู้ยืมระยะยาว    19.52    31.08    26.70       
หนี้สิ้นรวม   224.66  260.42  326.06      
ก าไรสะสม   222.19  209.48  196.97   
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  488.13  475.42  462.91   
รายได้รวม   722.88  811.68  969.71   
ค่าใช้จ่ายรวม  695.50  702.36  806.54   
ก าไร(ขาดทุน)สุทธ ิ     55.29     74.51  118.88     
ก าไรต่อหุ้น          0.28       0.37      0.59 
      
        อัตราส่วนทางการเงินปี 2557 สรปุได้ดังนี ้
อัตราก าไรขั้นต้น    23.71 % 
อัตราก าไรสุทธ ิ     7.25 % 
อัตราส่วนตอบแทนจากสินทรพัย์(ROA)    7.61 % 
อัตราส่วนตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น(ROE)            11.44 % 
อัตราส่วนหนี้สิ้นต่อส่วนของทนุ(D/E)     0.46    เท่า 
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นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม  เรียนชี้แจงเพิม่เติมต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาสอบทานงบ
การเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี 2557 เพื่อให้มัน่ใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดท าขึ้น
อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีทีร่ับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอครบถ้วนและ
เชื่อถือได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ภายหลังการชี้แจง นายพูลพพิัฒน์ ตันธนสิน เปิดโอกาสให้ทีป่ระชุมได้ซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม  โดยฝ่ายบริหารได้ชี้แจงโดยสรุปดังนี้ 

นายวิรัตน์  โกศลวาทะวงศ์ (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมการลงทุนไทย) ได้สอบถามว่า  บริษัทมีนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่หรอืไม่ อย่างไร  และบริษัทจะเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการ
ต่อต้านการทุจริตหรือไม่ เม่ือใด 

นายพูลพิพัฒน ์ ตันธนสิน (ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ัดการ) ได้ชีแ้จงว่า  บริษทัมี
เจตนารมณ์ที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว และแม้ว่าบริษัทจะยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าวแต่บริษัทได้
จัดท านโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งประกาศไว้บนเวปไซด์ของบริษัท ที่ www.qtc-energy.com   
ทั้งนี้ บริษัทอยูร่ะหว่างศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว  

เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม  นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน จึงขอเสนอให้ทีป่ระชุมพิจารณาและอนุมัต ิ 
งบการเงินของบริษัท ส าหรบัรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที ่31 ธันวาคม 2557 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญช ี
สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ทีผ่่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 
 

  เห็นด้วยจ านวน   130,055,873 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
  ไม่เห็นด้วยจ านวน                    0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.00 
  และงดออกเสียงจ านวน                     0 เสียง   

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุน้เข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้นอีกจ านวน 9 ราย นับจ านวนหุน้ได ้  
550 หุ้น ท าให้มีจ านวนผู้ถือหุน้และผูร้ับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 114 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้นทั้งสิน้  
130,055,873 หุ้น 

 
วาระท่ี 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานสิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

นายพูลพิพัฒน ์ ตนัธนสิน  ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 
115 ก าหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินก าไรเท่านั้น และมาตรา 116 ก าหนดใหบ้ริษทัต้องจัดสรรก าไรสุทธิ
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ประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธปิระจ าปี จนกว่าทุนส ารองจะมีจ านวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน  

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการ
จัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย ในบริษัทอาจก าหนดให้จา่ยเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่ก าหนดไว้ได ้
โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และความจ าเป็นในการใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัท 

จากผลการด าเนินงานของบรษิัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที ่ 31 ธันวาคม 2557 ทีผ่่านมา บริษัทมีรายได้จ านวน 
768,465,954.- บาทและมีก าไรสทุธิประจ าปี 2557 จ านวน 55,295,068.- บาท ดังนัน้ จึงขอให้ที่ประชุม
พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรส่วนหนึ่งเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุน้ของบริษัททีม่ีรายชื่อปรากฏใน
สมุดทะเบียนผู้ถือหุน้ ณ วันที ่29 เมษายน 2558 ซึ่งเป็นวันทีค่ณะกรรมการก าหนดให้เปน็วันก าหนดรายชื่อผู้ถือ
หุ้นที่จะมีสิทธิรบัเงินปันผล (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 30 เมษายน  2558 ในอตัราหุ้นละ 0.18 บาท 
รวมเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 36,000,000 บาท โดยก าหนดจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 
2558   บริษัทได้มีการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายไว้ครบจ านวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนัน้จึง
ไม่ต้องตั้งส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ 

ทั้งนี้อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามตารางเปรียบเทียบ ที่แสดงให้ผู้ถือ
หุ้นดู  จะเห็นว่า  อัตราเงินปันผล  เท่ากับร้อยละ 65.11   ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

ภายหลังการชี้แจง นายพูลพพิัฒน์ ตันธนสิน เปิดโอกาสให้ทีป่ระชุมได้ซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
ปรากฏว่าไมม่ีผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม  จึงขอเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผล
การด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนมุัติการจัดสรรเงินก าไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือ
หุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 เมษายน 2558 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการ
ก าหนดให้เป็นวันก าหนดรายชือ่ผู้ถือหุ้นที่จะมีสทิธิรบัเงินปันผล (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 30 เมษายน 
2558 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท รวมเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 36,000,000 บาท โดยก าหนดจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้
ถือหุ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้ 
 

  เห็นด้วยจ านวน   130,055,913 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00  
  ไม่เห็นด้วยจ านวน                    0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.00 
  และงดออกเสียงจ านวน                    0 เสียง   
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ประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธปิระจ าปี จนกว่าทุนส ารองจะมีจ านวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน  

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการ
จัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย ในบริษัทอาจก าหนดให้จา่ยเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่ก าหนดไว้ได ้
โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และความจ าเป็นในการใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัท 

จากผลการด าเนินงานของบรษิัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที ่ 31 ธันวาคม 2557 ทีผ่่านมา บริษัทมีรายได้จ านวน 
768,465,954.- บาทและมีก าไรสทุธิประจ าปี 2557 จ านวน 55,295,068.- บาท ดังนัน้ จึงขอให้ที่ประชุม
พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรส่วนหนึ่งเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุน้ของบริษัททีม่ีรายชื่อปรากฏใน
สมุดทะเบียนผู้ถือหุน้ ณ วันที ่29 เมษายน 2558 ซึ่งเป็นวันทีค่ณะกรรมการก าหนดให้เปน็วันก าหนดรายชื่อผู้ถือ
หุ้นที่จะมีสิทธิรบัเงินปันผล (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 30 เมษายน  2558 ในอตัราหุ้นละ 0.18 บาท 
รวมเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 36,000,000 บาท โดยก าหนดจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 
2558   บริษัทได้มีการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายไว้ครบจ านวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนัน้จึง
ไม่ต้องตั้งส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ 

ทั้งนี้อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามตารางเปรียบเทียบ ที่แสดงให้ผู้ถือ
หุ้นดู  จะเห็นว่า  อัตราเงินปันผล  เท่ากับร้อยละ 65.11   ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

ภายหลังการชี้แจง นายพูลพพิัฒน์ ตันธนสิน เปิดโอกาสให้ทีป่ระชุมได้ซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
ปรากฏว่าไมม่ีผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม  จึงขอเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผล
การด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนมุัติการจัดสรรเงินก าไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือ
หุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 เมษายน 2558 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการ
ก าหนดให้เป็นวันก าหนดรายชือ่ผู้ถือหุ้นที่จะมีสทิธิรบัเงินปันผล (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 30 เมษายน 
2558 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท รวมเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 36,000,000 บาท โดยก าหนดจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้
ถือหุ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้ 
 

  เห็นด้วยจ านวน   130,055,913 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00  
  ไม่เห็นด้วยจ านวน                    0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.00 
  และงดออกเสียงจ านวน                    0 เสียง   
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หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุน้เข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้นอีกจ านวน 8 ราย นับจ านวนหุน้ได้     
40 หุ้น ท าให้มีจ านวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 122  ราย รวมเป็นจ านวนหุน้ทั้งสิน้  
130,055,913 หุ้น 

 
วาระท่ี 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ   

นายพูลพิพัฒน ์  ตันธนสิน   ได้ชี้แจงใหท้ี่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 ก าหนดว่าในการ
ประชุมผู้ถือหุน้สามัญประจ าปทีุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจ านวนหนึ่งในสาม หรือจ านวนใกลท้ี่สุดกับส่วนหนึ่งใน
สาม จะต้องออกจากต าแหน่ง โดยกรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง ซึ่งในปนีี้
กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งกรรมการของบริษัท  มรีายชื่อดังต่อไปนี้ 

1. รศ. ดร. สมชอบ  ไชยเวช  ต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
2. นายณัฐพล  ลีลาวัฒนานันท์ ต าแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ 
3. นายศิริพงศ์  บุญตาม   ต าแหน่งกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ 

 
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากบัดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ที่ประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ 
และการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมขอเรียนเชิญทั้งสามท่านรอด้านนอกห้องประชุมก่อน  

 
บริษัทมีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท
ผ่านทางเวปไซต์ของบริษัทตามที่ทางส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ก าหนด ปรากฏ
ว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ  
 
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรรษัทภิบาล  เป็นผู้
พิจารณาเรื่องการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยคณะกรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน  และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาและกลั่นกรองก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
น าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้พิจารณาคุณสมบัติตามที่กฎหมาย 
ข้อบังคับบริษัท และกฎบัติคณะกรรมการบริษัทก าหนด  
 
คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาเสนอชื่อกรรมการแทนกรรมการที่พ้น
จากต าแหน่งตามวาระ เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้แก่   

1. รศ. ดร. สมชอบ  ไชยเวช  ต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
2. นายณัฐพล  ลีลาวัฒนานันท์ ต าแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ 
3. นายศิริพงศ์  บุญตาม   ต าแหน่งกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ 
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รายละเอยีดประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่านปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนงัสือเชิญประชุมหน้า   
(23-28 ) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม  

นายพูลพิพัฒน ์  ตันธนสิน  ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  ปรากฏว่าไมม่ี
ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งต้ังกรรมการ
ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  และเชิญกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าที่
ประชุม 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ กลับ
เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุน้ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคลดังนี้ 
 

(1) รศ.ดร สมชอบ  ไชยเวช 
เห็นด้วยจ านวน   130,115,927  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00  
ไม่เห็นด้วยจ านวน        0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.00 
และงดออกเสียงจ านวน           10,000  เสียง       

 
(2) นายณัฐพล   ลีลาวัฒนานันท ์

เห็นด้วยจ านวน   130,115,927  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00  
ไม่เห็นด้วยจ านวน       0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.00  
และงดออกเสียงจ านวน          10,000   เสียง      

  
(3) นายศิริพงศ์   บุญตาม 

เห็นด้วยจ านวน   130,115,927  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00  
ไม่เห็นด้วยจ านวน       0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.00  
และงดออกเสียงจ านวน           10,000   เสียง       

 
หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้นอีกจ านวน 8 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 
70,014 หุ้น ท าให้มีจ านวนผู้ถอืหุ้นและผูร้ับมอบฉันทะ เข้ารว่มประชุมรวมทั้งสิ้น 130 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น
ทั้งสิ้น  130,125,927 หุ้น                                                                                                                                             

 
วาระท่ี 6     พิจารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

นายพูลพิพัฒน์  ตันธนสนิ   ได้แจ้งให้ทีป่ระชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ จากผลประกอบการของบริษัทในปทีี่ผ่านมา 
การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ   โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกับบริษทั
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หรือใกล้เคียงกับบริษัท     ซึ่งบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทั้งในรูปของค่าตอบแทนประจ าป ี
และเบี้ยประชุม 

     ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการเป็นดังนี้  

          (1) ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา  
ก าหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท   

          (2) กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล      
จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท  

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2557 ได้มีมติอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกิน 
4,200,000 บาท (สี่ล้านสองแสนบาทถ้วน) และบริษัทไดจ้่ายจริง โดยจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการและ
ค่าตอบแทนประจ าปี  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  2,590,000  บาท รายละเอียดตามตาราง 

 
รายช่ือ-นามสกุล 

 
ต าแหน่ง 

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ  
ค่าตอบแทน
ประจ าปี 

 
รวม กรรมการ

บริษัท 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ
สรรหาฯ 

1. รศ.ดร สมชอบ    ไชยเวช ประธานคณะกรรมการบริษัท 75,000 - - 480,000 555,000 
2. นายเผด็จภัย       มีคุณเอ่ียม ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ/กรรมการ 
50,000 75,000 - 250,000 375,000 

3. นายณัฐพล       ลีลาวัฒนานันท ์ กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ 50,000 40,000 - 250,000 340,000 
4. นายพลรชฎ       เปียถนอม ประธานกรรมการสรรหาฯ

กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ 
50,000 50,000 30,000 250,000 380,000 

5. นายนคร            พระประเสริฐ กรรมการ/กรรมการสรรหาฯ 50,000 - 20,000 250,000 320,000 
6. นายพูลพิพัฒน์   ตันธนสิน กรรมการ/กรรมการสรรหาฯ 50,000 - 20,000 250,000 320,000 
7. นายศิริพงษ์        บุญตาม กรรมการ 50,000 - - 250,000 300,000 

รวม  375,000 165,000 70,000 1,980,000 2,590,000 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการบริษัทมี
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการบรหิารจัดการ  การด าเนินธุรกิจให้เกิดประสทิธิภาพภายใต้หลักการการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี และอุทศิเวลาเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ าเสมอ  จึงเห็นควรเสนอให้ทีป่ระชุมผู้ถือหุน้อนุมตัิ
ก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจ าปี 2558  วงเงินไม่เกินปีละ 4,200,000.-บาท (สี่ล้านสองแสนบาท
ถ้วน) โดยให้จ่ายในรูปของค่าตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุม และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้
พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนดงักล่าว ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนกังานของบริษัทแยกต่างหาก 

กรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งเข้าร่วมประชุมและไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ มีจ านวน  1,297,600 เสียง   
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หรือใกล้เคียงกับบริษัท     ซึ่งบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทั้งในรูปของค่าตอบแทนประจ าป ี
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ก าหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท   

          (2) กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล      
จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท  

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2557 ได้มีมติอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกิน 
4,200,000 บาท (สี่ล้านสองแสนบาทถ้วน) และบริษัทไดจ้่ายจริง โดยจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการและ
ค่าตอบแทนประจ าปี  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  2,590,000  บาท รายละเอียดตามตาราง 

 
รายช่ือ-นามสกุล 
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2. นายเผด็จภัย       มีคุณเอ่ียม ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ/กรรมการ 
50,000 75,000 - 250,000 375,000 

3. นายณัฐพล       ลีลาวัฒนานันท ์ กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ 50,000 40,000 - 250,000 340,000 
4. นายพลรชฎ       เปียถนอม ประธานกรรมการสรรหาฯ

กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ 
50,000 50,000 30,000 250,000 380,000 

5. นายนคร            พระประเสริฐ กรรมการ/กรรมการสรรหาฯ 50,000 - 20,000 250,000 320,000 
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7. นายศิริพงษ์        บุญตาม กรรมการ 50,000 - - 250,000 300,000 

รวม  375,000 165,000 70,000 1,980,000 2,590,000 
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ก ากับดูแลกิจการที่ดี และอุทศิเวลาเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ าเสมอ  จึงเห็นควรเสนอให้ทีป่ระชุมผู้ถือหุน้อนุมตัิ
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ถ้วน) โดยให้จ่ายในรูปของค่าตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุม และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้
พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนดงักล่าว ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนกังานของบริษัทแยกต่างหาก 

กรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งเข้าร่วมประชุมและไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ มีจ านวน  1,297,600 เสียง   
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นายพูลพิพัฒน ์ ตันธนสนิ เปดิโอกาสให้ที่ประชุมไดซ้ักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วม
ประชุมซักถาม  โดยฝ่ายบริหารได้ชี้แจงโดยสรปุดังนี ้

นายวิรัตน์  โกศลวาทะวงศ์ (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมการลงทุนไทย) ได้สอบถามว่าในหนังสือเชิญ
ประชุมหน้า 4  เขียนว่า “กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็น
พนักงานของบริษัทแยกต่างหาก”   ซึ่งโดยทั่วไป บริษัททีจ่ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ถ้า
กรรมการที่เป็นพนักงานนั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท  เพราะกรรมการที่เป็นพนักงานจะ
ได้รับเงินเดือนประจ าอยู่แล้ว  เพราะเหตุใด บริษัทจึงไปปฎบิตัิเช่นเดียวกับบริษัทอื่น 

นายนคร  พระประเสริฐ  กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้ช้ีแจงว่า ค่าตอบแทน
กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีทั้ง  2  แบบ  คือแบบที่ได้รับค่าตอบแทนใน
ฐานะกรรมการและพนักงาน    หรือรับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานเพียงอย่างเดียว     ส าหรับบริษัทเอง
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า   ค่าตอบแทนในฐานะพนักงานของบุคคลดังกล่าวมีความ
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย   แต่พนักงานที่มาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทด้วย
นั้น  มีภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายในฐานะ
พนักงาน  นอกจากนี้ยังมีความรับผิดชอบทางกฏหมายเพิ่มขึ้นจากการด ารงต าแหน่งกรรมการอีกด้วย   จึง
เห็นสมควรให้บุคคลเหล่านั้นได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการด้วย   อย่างไรก็ตามบริษัทจะรับไว้พิจารณา 

เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม  นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน จึงขอเสนอให้ทีป่ระชุมพิจารณาและอนุมัติ
การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับป ี 2558 ในรูปของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนประจ าปี รวมทั้งสิ้นเปน็
จ านวนเงินไม่เกิน 4,200,000.-บาท โดยมีรายละเอียดตามที่ชี้แจงดังกล่าว 

มติท่ีประชุม    ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามรายละเอียดที่เสนอ
ดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุม ดังนี ้
 

  เห็นด้วยจ านวน   128,818,230 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   98.9951 
  ไม่เห็นด้วยจ านวน                100 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0001 

  และงดออกเสียงจ านวน          10,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0077 

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุน้เข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้นอีกจ านวน 3 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 3 หุ้น 
ท าให้มีจ านวนผู้ถือหุ้นและผูร้บัมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 133 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้นทั้งสิ้น  
130,125,930 หุ้น                                                                                                                                             
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ดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุม ดังนี ้
 

  เห็นด้วยจ านวน   128,818,230 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   98.9951 
  ไม่เห็นด้วยจ านวน                100 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0001 

  และงดออกเสียงจ านวน          10,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0077 

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุน้เข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้นอีกจ านวน 3 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 3 หุ้น 
ท าให้มีจ านวนผู้ถือหุ้นและผูร้บัมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 133 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้นทั้งสิ้น  
130,125,930 หุ้น                                                                                                                                             
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วาระท่ี 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี 

นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม  ประธานคณะกรรมการตรวจอสอบ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า  ตามมาตรา 120 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ก าหนดใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญช ี
และก าหนดค่าสอบบัญชีทุกปี ในการแต่งต้ังสามารถแต่งต้ังผู้สอบบัญชีคนเดิมได้ 

บริษัทขอเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งต้ัง นายสมคิด เตียตระกูล  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที ่
2785  หรือ นางสุมาลี  โชคดีอนันต์  ผู้สอบบัญชรีับอนุญาตเลขที่ 3322 หรือ นายธีรศักดิ์  ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 หรือนางสาวศันสนีย์  พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชรีับอนุญาตเลขที ่ 6977    จากบริษทั 
แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด เปน็ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2558 และก าหนดค่าสอบบัญชีเป็นจ านวนเงินไม่เกนิ 
910,000 บาทต่อปี  โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

ทั้งนี้ ผูส้อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกบับริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด  

นายเผด็จภัย  มีคุณเอี่ยม  ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  ปรากฏว่าไม่มี
ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมได้พจิารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัทตามรายชื่อที่เสนอ และ
ก าหนดค่าสอบบัญชีเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 910,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี ้

  เห็นด้วยจ านวน   130,120,930      เสียง  คิดเป็นร้อยละ   100.00 
  ไม่เห็นด้วยจ านวน                    0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
   และงดออกเสียงจ านวน           10,000 เสียง   

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุน้เข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้นอีกจ านวน 1 ราย นับจ านวนหุ้นได ้
5,000 หุ้น ท าให้มีจ านวนผู้ถอืหุ้นและผูร้ับมอบฉันทะ เข้ารว่มประชุมรวมทั้งสิ้น 134 ราย รวมเป็นจ านวนหุน้
ทั้งสิ้น  130,130,930 หุน้                                                                                                                                             

วาระท่ี 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ 

ผู้ถือหุ้นได้เสนอความเห็นและสอบถามประเด็นต่างๆ สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

คุณสุธี อริยชาติผดุงกิจ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)  ได้สอบถามว่า แผนธุรกิจของบริษัทป ี2558 เทียบกับปี 2557 
เป็นอย่างไร และทิศทางของบรษิัทปีนี้ มีทิศทางที่ดีขึ้นจากปีทีผ่่านมาหรือไม่ 

19

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 1

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1
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นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสนิ (ประธานคณะกรรมการบรหิารและกรรมการผู้จัดการ)  ได้ชี้แจงว่า ปี 2558 บริษัทได้
ก าหนดเป้าหมายไว้ว่า  รายได้ของปี 2558 จะไม่ต่ ากว่า 1,000 ล้านบาท และก าไรสุทธไิม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา 
บริษัทคาดการณ์ว่าจะสามารถท าได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยพิจารณาจาก สัดส่วนของรายได้ ซึง่
ประกอบด้วย งานราชการ  งานเอกชน  งานส่งออก และงานบริการ  โดยงานภาคราชการนั้น จะเห็นว่าในปทีี่
ผ่านมาบริษัทไม่มีรายได้จากงานการไฟฟ้าภูมิภาค เนื่องจากไม่มีการเปิดประมูล   ดังนั้น ในปี 2558 บริษัทจงึ
คาดการณ์ว่าจะได้รับงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งได้มีการประมูลงานกันไปแล้วตั้งแต่เดือนมกราคม  
บริษัทคาดว่าจะได้รับค าสั่งซื้อภายในเดือนเมษายนนี้   ตามสัญญาเม่ือได้รับใบค าสั่งซื้อ บริษัทจะต้องส่งสินค้า
ส่วนหนึ่งภายใน 60 วันนับจากเซ็นสัญญา  บริษัทจะสามารถรับรู้รายได้ภายในไตรมาส 3 และไตรมาส 4  
ส าหรับงานการไฟฟ้านครหลวงนั้น จะเปิดขายแบบในวันที่ 27 เมษายน 2558 มูลค่ารวมประมาณ 1,500 ล้าน
บาท  หากบริษัทชนะการประมูล ก็จะไดร้ับรูร้ายได้ภายในปนีี้แน่นอน  ส าหรับปี 2558 จากการวิเคราะห์ บริษัท
คาดการณ์ว่าจะรับรู้รายได้จากงานภาคราชการประมาณ 30-35 เปอร์เซน็ของรายได้รวม 

ส าหรับงานต่างประเทศ ในปี2557 บริษัทมีรายไดจ้ากการส่งออกประมาณ 20 เปอร์เซน็ของรายได้รวม ซึ่งถือว่า
เป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ทีสุ่ดในประเทศไทย  ส าหรบัปี 2558   บริษัทไดน้ าสินค้าเข้าสู่ตลาดใหม่ได้ส าเร็จ คือ 
ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบริษัทเปน็รายแรกทีส่ามารถส่งหม้อแปลงไฟฟ้าไปขายทีป่ระเทศญี่ปุน่ภายใต้แบรนด์ชั้นน า   
นอกจากนี้ บริษัทยังคงรักษาฐานลูกค้าเดิม เช่น ออสเตรเลีย ซึ่งเป็นตลาดส่งออกขนาดใหญ่ของบริษัท ยังคงมี
ค าสั่งซื้อเข้ามา ส าหรับตลาดในเซาท์อีสเอเชีย เช่น สิงค์โปร์ มาเลเซีย มีค าสั่งซื้อเข้ามาเช่นกัน 

ส าหรับงานภาคเอกชน ปี 2558 บริษัทคาดการณ์ว่าจะมีการรับรู้รายไดท้ี่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีค าสั่งซื้อค้างจากปี 
2557 คือ งานโซล่าร์ฟารม์ และงานโรงไฟฟ้าที่ก าลังสร้างแล้วเสร็จในปนีี้  บริษัทได้รับงานจากส่วนนี้
ค่อนข้างมาก ขณะนี้อยู่ในช่วงของการส่งมอบ  คาดว่าจะรับรู้รายได้ในปี 2558 เกือบทั้งหมด นอกจากนี้  ด้วย
ความแข็งแกร่งของแบรนด์ คิวทีซี  ที่มีมานานกว่า 19 ปี บรษิัทจึงเพิ่มยอดขาย โดยการน าเข้าหม้อแปลงไฟฟ้า 
แบบ Dry-Type Cast Resin จากประเทศสเปน เปน็ OEM ภายใต้แบรนด์ คิวทีซี   ขณะนีบ้ริษัทรับรู้รายได้แล้ว
กว่า 10 ล้านบาทแล้ว  

ส าหรับงานบริการ ณ ปจัจุบนั ประเทศไทยมีหม้อแปลงไฟฟ้าที่ใช้งานประมาณ 300,000 ถึง 400,000 เครื่อง ซึ่ง
หนึ่งในจ านวนนั้นได้ถึงก าหนดเวลาการซ่อมแซม บ ารุงรักษา  ส่วนนี้ก็จะเป็นรายได้ส่วนหนึ่งของบริษัท  ปี 2557 
บริษัทมีรายได้ส่วนของงานบรกิารประมาณ 10 ล้านบาท ส าหรับปี 2558 บริษัทคาดการณ์ว่าจะมีรายได้จาก
ส่วนงานบริการไม่ต่ ากว่า 20 ล้านบาท  โดยภาพรวมที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทจะพยายามท ายอดขายให้เป็นไป
ตามที่ก าหนดไว้  

คุณสุธี อริยชาติผดุงกิจ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)  ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า  ตามที่บริษัทได้ให้ข่าวว่า บริษัทตั้งเป้า
รายได้ ปี 2017 จะมีรายไดท้ี ่ 1,500 ล้านบาท บริษัทจึงลงทุนเพื่อเพิ่มก าลังการผลิตตั้งแต่ปี 2554  จนถึง 
ปัจจุบัน บริษัทมีก าลังการผลิตอยู่ที่ 1,500 ล้านบาทตามที่ตั้งเป้าหมายไว้แล้ว เพราะฉะนั้น ภายในสองถึงสามปี
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นี้ บริษัทไม่มีอะไรที่ต้องลงทุนด้วยเงินจ านวนมากใช่หรือไม่   และสอบถามเพิ่มเติมอีกว่า อัตราก าไรสุทธิของ
อุตสาหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้้าจะอยู่ที่ประมาณไม่เกินร้อยละ 10  ใช่หรือไม่   

นายพูลพิพัฒน์ ตนัธนสิน (ประธานคณะกรรมการบรหิารและกรรมการผู้จัดการ)  ได้ชี้แจงว่า  ในประเทศไทยมี
บริษัทที่ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าอยู่ประมาณ 20 ราย มีตั้งแต่บรษิัทขนาดเล็กจึงถึงขนาดใหญ่   แต่มีเพียง 3 บริษัท
เท่านั้น  ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย  ด้วยการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ท าให้ราคาสินค้าลด
ต่ าลง    อย่างไรก็ตาม บริษัทได้พยายามรักษาอัตราก าไรไว้เท่าเดิม   โดยการน ากระบวนการ Total Quality 
Management (TQM)  เข้ามาใช้เพื่อลดกระบวนการจัดการ ลดต้นทุน  ลดการสูญเปล่าในกระบวนการผลิต  ซึ่ง
จะส่งผลให้บริษัทสามารถท าก าไรได้มากขึ้น  และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้  บริษทัลงทุนเพิ่มก าลังการ
ผลิตเมื่อปี 2554   ณ ปัจจบุัน บริษัทมีก าลังการผลิต 1,500 ล้านบาทแล้ว  สิ่งที่เป็นเป้าหมายต่อไปคือการเพิ่ม
ยอดขาย    นอกจากนี้ บริษัทยังลงทุนพัฒนาและวิจัย การผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าที่มี ค่าความสูญเสียก าลังไฟฟ้า
ต่ า โดยร่วมมือกับ บริษัท ฮิตาชิ เมทัล จ ากัด ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าอะมอร์ฟัส  ซึ่งถือว่าเป็นแนวทางหนึ่งที่จะชว่ย
ลดการใช้พลังงานในอนาคต  และยังเป็นตลาดที่น่าสนใจในอนาคต 

คุณสุธี อริยชาติผดุงกิจ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)  ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า มีข่าวว่าบริษัท คิวทีซี จะร่วมลงทนุกบั 
บริษัท ยูเอซี โกลบอล (มหาชน) (UAC) และ บริษัท เอนเนอร์ยี่ เอิรธ์ (มหาชน) จ ากัด เพื่อท าโรงงานไฟฟ้างาน
ชีวมวล  และตามที่นักวิเคราะห์กล่าวว่า เม่ือมีการสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น  จะส่งผลให้อุตสาหกรรมหม้อ
แปลงไฟฟ้าเติบโตตามไปด้วย เป็นความจริงหรือไม่ 

นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน (ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ )  ได้ชี้แจงว่า บริษัทจะร่วม
ลงทุนกับบริษัท ยูเอซี โกลบอล (มหาชน) (UAC) และ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี (มหาชน) จ ากัด ไม่ใช่  
บริษัท เอนเนอร์ยี่ เอิรธ์ (มหาชน) จ ากัด  ส าหรับการที่มีโรงไฟฟ้าสร้างมากขึ้นนั้น จะส่งผลต่ออุตสาหกรรม  
หม้อแปลงไฟฟ้าให้เติบโตตามไปด้วย เนื่องจาก การสร้างโรงไฟฟ้า ที่มีก าลังไฟ 1 เมกะวัตต์ ต้องใช้หม้อแปลง
ไฟฟ้าไม่ต่ ากว่า 1250 กิโลโวลต์แอมแปร์ ต่อเครื่อง ดังนั้นการ ผลิตไฟฟ้าส่งขึ้นไปยังสายส่งระบบจ าหน่าย และ
ส่งต่อไปยังอาคารบ้านเรือนนั้น ต้องใช้หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดก าลังไฟไม่ต่ ากว่า 2000 กิโลโวลต์แอมแปร์  ซึ่ง
ต้องใช้อย่างน้อย 8 เครื่อง เพื่อที่จะจ่ายไฟฟ้าไปตามหมู่บ้านต่างๆ   ปัจจุบัน ประเทศไทยมีก าลังไฟฟ้าส ารองอยู่
ประมาณ 30,000  เมกะวัตต์  แต่ประมาณการใช้ ไฟฟ้าเมื่อ เดือนที่ผ่ านมา  มีการใช้ ไฟฟ้าสู งสุด                
28,000   เมกะวัตต์ จะเห็นว่า ในอนาคตต้องมีการสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้น  ส่งผลให้ธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้ายังคง
เติบโตต่อไป    

เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องอื่นใดอีก  ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วม
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ี2558 และกล่าวปิดประชุม 
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นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสนิ (ประธานคณะกรรมการบรหิารและกรรมการผู้จัดการ)  ได้ชี้แจงว่า ปี 2558 บริษัทได้
ก าหนดเป้าหมายไว้ว่า  รายได้ของปี 2558 จะไม่ต่ ากว่า 1,000 ล้านบาท และก าไรสุทธไิม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา 
บริษัทคาดการณ์ว่าจะสามารถท าได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยพิจารณาจาก สัดส่วนของรายได้ ซึง่
ประกอบด้วย งานราชการ  งานเอกชน  งานส่งออก และงานบริการ  โดยงานภาคราชการนั้น จะเห็นว่าในปทีี่
ผ่านมาบริษัทไม่มีรายได้จากงานการไฟฟ้าภูมิภาค เนื่องจากไม่มีการเปิดประมูล   ดังนั้น ในปี 2558 บริษัทจงึ
คาดการณ์ว่าจะได้รับงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งได้มีการประมูลงานกันไปแล้วตั้งแต่เดือนมกราคม  
บริษัทคาดว่าจะได้รับค าสั่งซื้อภายในเดือนเมษายนนี้   ตามสัญญาเม่ือได้รับใบค าสั่งซื้อ บริษัทจะต้องส่งสินค้า
ส่วนหนึ่งภายใน 60 วันนับจากเซ็นสัญญา  บริษัทจะสามารถรับรู้รายได้ภายในไตรมาส 3 และไตรมาส 4  
ส าหรับงานการไฟฟ้านครหลวงนั้น จะเปิดขายแบบในวันที่ 27 เมษายน 2558 มูลค่ารวมประมาณ 1,500 ล้าน
บาท  หากบริษัทชนะการประมูล ก็จะไดร้ับรูร้ายได้ภายในปนีี้แน่นอน  ส าหรับปี 2558 จากการวิเคราะห์ บริษัท
คาดการณ์ว่าจะรับรู้รายได้จากงานภาคราชการประมาณ 30-35 เปอร์เซน็ของรายได้รวม 

ส าหรับงานต่างประเทศ ในปี2557 บริษัทมีรายไดจ้ากการส่งออกประมาณ 20 เปอร์เซน็ของรายได้รวม ซึ่งถือว่า
เป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ทีสุ่ดในประเทศไทย  ส าหรบัปี 2558   บริษัทไดน้ าสินค้าเข้าสู่ตลาดใหม่ได้ส าเร็จ คือ 
ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบริษัทเปน็รายแรกทีส่ามารถส่งหม้อแปลงไฟฟ้าไปขายทีป่ระเทศญี่ปุน่ภายใต้แบรนด์ชั้นน า   
นอกจากนี้ บริษัทยังคงรักษาฐานลูกค้าเดิม เช่น ออสเตรเลีย ซึ่งเป็นตลาดส่งออกขนาดใหญ่ของบริษัท ยังคงมี
ค าสั่งซื้อเข้ามา ส าหรับตลาดในเซาท์อีสเอเชีย เช่น สิงค์โปร์ มาเลเซีย มีค าสั่งซื้อเข้ามาเช่นกัน 

ส าหรับงานภาคเอกชน ปี 2558 บริษัทคาดการณ์ว่าจะมีการรับรู้รายไดท้ี่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีค าสั่งซื้อค้างจากปี 
2557 คือ งานโซล่าร์ฟารม์ และงานโรงไฟฟ้าที่ก าลังสร้างแล้วเสร็จในปนีี้  บริษัทได้รับงานจากส่วนนี้
ค่อนข้างมาก ขณะนี้อยู่ในช่วงของการส่งมอบ  คาดว่าจะรับรู้รายได้ในปี 2558 เกือบทั้งหมด นอกจากนี้  ด้วย
ความแข็งแกร่งของแบรนด์ คิวทีซี  ที่มีมานานกว่า 19 ปี บรษิัทจึงเพิ่มยอดขาย โดยการน าเข้าหม้อแปลงไฟฟ้า 
แบบ Dry-Type Cast Resin จากประเทศสเปน เปน็ OEM ภายใต้แบรนด์ คิวทีซี   ขณะนีบ้ริษัทรับรู้รายได้แล้ว
กว่า 10 ล้านบาทแล้ว  

ส าหรับงานบริการ ณ ปจัจุบนั ประเทศไทยมีหม้อแปลงไฟฟ้าที่ใช้งานประมาณ 300,000 ถึง 400,000 เครื่อง ซึ่ง
หนึ่งในจ านวนนั้นได้ถึงก าหนดเวลาการซ่อมแซม บ ารุงรักษา  ส่วนนี้ก็จะเป็นรายได้ส่วนหนึ่งของบริษัท  ปี 2557 
บริษัทมีรายได้ส่วนของงานบรกิารประมาณ 10 ล้านบาท ส าหรับปี 2558 บริษัทคาดการณ์ว่าจะมีรายได้จาก
ส่วนงานบริการไม่ต่ ากว่า 20 ล้านบาท  โดยภาพรวมที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทจะพยายามท ายอดขายให้เป็นไป
ตามที่ก าหนดไว้  

คุณสุธี อริยชาติผดุงกิจ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)  ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า  ตามที่บริษัทได้ให้ข่าวว่า บริษัทตั้งเป้า
รายได้ ปี 2017 จะมีรายไดท้ี ่ 1,500 ล้านบาท บริษัทจึงลงทุนเพื่อเพิ่มก าลังการผลิตตั้งแต่ปี 2554  จนถึง 
ปัจจุบัน บริษัทมีก าลังการผลิตอยู่ที่ 1,500 ล้านบาทตามที่ตั้งเป้าหมายไว้แล้ว เพราะฉะนั้น ภายในสองถึงสามปี
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นี้ บริษัทไม่มีอะไรที่ต้องลงทุนด้วยเงินจ านวนมากใช่หรือไม่   และสอบถามเพิ่มเติมอีกว่า อัตราก าไรสุทธิของ
อุตสาหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้้าจะอยู่ที่ประมาณไม่เกินร้อยละ 10  ใช่หรือไม่   

นายพูลพิพัฒน์ ตนัธนสิน (ประธานคณะกรรมการบรหิารและกรรมการผู้จัดการ)  ได้ชี้แจงว่า  ในประเทศไทยมี
บริษัทที่ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าอยู่ประมาณ 20 ราย มีตั้งแต่บรษิัทขนาดเล็กจึงถึงขนาดใหญ่   แต่มีเพียง 3 บริษัท
เท่านั้น  ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย  ด้วยการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ท าให้ราคาสินค้าลด
ต่ าลง    อย่างไรก็ตาม บริษัทได้พยายามรักษาอัตราก าไรไว้เท่าเดิม   โดยการน ากระบวนการ Total Quality 
Management (TQM)  เข้ามาใช้เพื่อลดกระบวนการจัดการ ลดต้นทุน  ลดการสูญเปล่าในกระบวนการผลิต  ซึ่ง
จะส่งผลให้บริษัทสามารถท าก าไรได้มากขึ้น  และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้  บริษทัลงทุนเพิ่มก าลังการ
ผลิตเมื่อปี 2554   ณ ปัจจบุัน บริษัทมีก าลังการผลิต 1,500 ล้านบาทแล้ว  สิ่งที่เป็นเป้าหมายต่อไปคือการเพิ่ม
ยอดขาย    นอกจากนี้ บริษัทยังลงทุนพัฒนาและวิจัย การผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าที่มี ค่าความสูญเสียก าลังไฟฟ้า
ต่ า โดยร่วมมือกับ บริษัท ฮิตาชิ เมทัล จ ากัด ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าอะมอร์ฟัส  ซึ่งถือว่าเป็นแนวทางหนึ่งที่จะชว่ย
ลดการใช้พลังงานในอนาคต  และยังเป็นตลาดที่น่าสนใจในอนาคต 

คุณสุธี อริยชาติผดุงกิจ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)  ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า มีข่าวว่าบริษัท คิวทีซี จะร่วมลงทนุกบั 
บริษัท ยูเอซี โกลบอล (มหาชน) (UAC) และ บริษัท เอนเนอร์ยี่ เอิรธ์ (มหาชน) จ ากัด เพื่อท าโรงงานไฟฟ้างาน
ชีวมวล  และตามที่นักวิเคราะห์กล่าวว่า เม่ือมีการสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น  จะส่งผลให้อุตสาหกรรมหม้อ
แปลงไฟฟ้าเติบโตตามไปด้วย เป็นความจริงหรือไม่ 

นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน (ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ )  ได้ชี้แจงว่า บริษัทจะร่วม
ลงทุนกับบริษัท ยูเอซี โกลบอล (มหาชน) (UAC) และ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี (มหาชน) จ ากัด ไม่ใช่  
บริษัท เอนเนอร์ยี่ เอิรธ์ (มหาชน) จ ากัด  ส าหรับการที่มีโรงไฟฟ้าสร้างมากขึ้นนั้น จะส่งผลต่ออุตสาหกรรม  
หม้อแปลงไฟฟ้าให้เติบโตตามไปด้วย เนื่องจาก การสร้างโรงไฟฟ้า ที่มีก าลังไฟ 1 เมกะวัตต์ ต้องใช้หม้อแปลง
ไฟฟ้าไม่ต่ ากว่า 1250 กิโลโวลต์แอมแปร์ ต่อเครื่อง ดังนั้นการ ผลิตไฟฟ้าส่งขึ้นไปยังสายส่งระบบจ าหน่าย และ
ส่งต่อไปยังอาคารบ้านเรือนนั้น ต้องใช้หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดก าลังไฟไม่ต่ ากว่า 2000 กิโลโวลต์แอมแปร์  ซึ่ง
ต้องใช้อย่างน้อย 8 เครื่อง เพื่อที่จะจ่ายไฟฟ้าไปตามหมู่บ้านต่างๆ   ปัจจุบัน ประเทศไทยมีก าลังไฟฟ้าส ารองอยู่
ประมาณ 30,000  เมกะวัตต์  แต่ประมาณการใช้ ไฟฟ้าเมื่อ เดือนที่ผ่ านมา  มีการใช้ ไฟฟ้าสู งสุด                
28,000   เมกะวัตต์ จะเห็นว่า ในอนาคตต้องมีการสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้น  ส่งผลให้ธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้ายังคง
เติบโตต่อไป    

เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องอื่นใดอีก  ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วม
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ี2558 และกล่าวปิดประชุม 
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จ ากัด(มหาชน) 

รูป 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 

 

 

 

รายละเอียดกรรมการท่ีเสนอให้แต่งตั้งในครั้งน้ี 

ชื่อ นายเผด็จภัย   มีคุณเอี่ยม 

อายุ 71 ปี 

สัญชาติ ไทย 

วุฒิการศึกษา ปริญญาโทวิศวกรรมเครื่องกล 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 
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จ ากัด(มหาชน) 

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน  กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ 
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จ ากัด(มหาชน)  
 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็ม บ ี เค รีสอร์ท 

จ ากัด(มหาชน) 

รูป 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 

 

  

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี ่จ ากัด (มหาชน)  
บริษัท เอ็ม บี เค รีสอรท์ จ ากัด (มหาชน)                                                     
บริษัท ไทยอะโกรเอนเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

กิจการที่ไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน บริษัท ตติยานยนต์ จ ากัด 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจท า
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บริษัท 

ความเชี่ยวชาญ 

ไม่มี 

 

ด้านวิศวกรรมเครื่องกล 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง  กรรมการและกรรมการอิสระ 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 5 ปี 

วันท่ีได้รับการแต่งตั้ง 28 กรกฎาคม 2554 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่มี 

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม
ในกิจการใดๆท่ีบริษัทหรือบริษัท
ย่อยเป็นคู่สัญญา 

ไม่มี 

ส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการ
ประชุมครั้งน้ี  

เป็นผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการในวาระที่ 5 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2558  จ านวน 6 ครั้งต่อการประชุมทัง้หมด 6 ครั้ง 

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้ว เห็นว่า นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม มีคุณสมบัติ
การเป็นกรรมการ ตามที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และ
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท  

(ผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อน้ีไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ) 

ด้านการบริหารงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 

 

  

 

ชื่อ ดร.กมล  ตรรกบุตร 

อายุ 66  ป ี

สัญชาติ ไทย 

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก สาขา Thermodynamiques& Energrtique คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย Perpignan  ประเทศฝรั่งเศส 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ IOD - Institute of Director 

ประวัติการท างาน 
 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

บริษัท เจตาแบค จ ากัด (มหาชน) 
 นายกสภาวิศวกร   สภาวิศวกร 
 กรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริม การอนุรักษ์พลังงาน  กระทรวงพลังงาน 
 กรรมการอนุญาโตตุลาการ    กระทรวงยุติธรรม 
 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร   บรษิัท  อิตาเลียนไทย  เพาเวอร์ จ ากัด 

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน  นายกสภาวิศวกรสมัยที่ 6 สภาวิศวกร 
 CEO บริษัท  อิตาเลียนไทยเพาเวอร์  จ ากัด 
 คณะกรรมการประสานงานเพื่อเตรียมการจัดโครงการพื้นฐานพลังงาน

ไฟฟ้านิวเคลียร ์
 กรรมการ คณะกรรมการกองทนุเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
 กรรมการ  คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ  กระทรวงยุติธรรม 
 กรรมการอิสระ บริษัท เจตาแบค จ ากัด (มหาชน) 

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี ่จ ากัด(มหาชน) และ บริษัท เจตาแบค จ ากัด (มหาชน) 

กิจการที่ไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน บริษัท  อิตาเลียนไทยเพาเวอร์  จ ากัด 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจท า
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บริษัท 

ความเชี่ยวชาญ 

ไม่มี 

 

ด้านการอนุรักษ์พลังงาน 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง  กรรมการและกรรมการอิสระ 

รูป 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 
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วันท่ีได้รับการแต่งตั้ง 28 กรกฎาคม 2554 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่มี 
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 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร   บรษิัท  อิตาเลียนไทย  เพาเวอร์ จ ากัด 

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน  นายกสภาวิศวกรสมัยที่ 6 สภาวิศวกร 
 CEO บริษัท  อิตาเลียนไทยเพาเวอร์  จ ากัด 
 คณะกรรมการประสานงานเพื่อเตรียมการจัดโครงการพื้นฐานพลังงาน

ไฟฟ้านิวเคลียร ์
 กรรมการ คณะกรรมการกองทนุเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
 กรรมการ  คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ  กระทรวงยุติธรรม 
 กรรมการอิสระ บริษัท เจตาแบค จ ากัด (มหาชน) 

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี ่จ ากัด(มหาชน) และ บริษัท เจตาแบค จ ากัด (มหาชน) 

กิจการที่ไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน บริษัท  อิตาเลียนไทยเพาเวอร์  จ ากัด 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจท า
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บริษัท 

ความเชี่ยวชาญ 

ไม่มี 

 

ด้านการอนุรักษ์พลังงาน 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง  กรรมการและกรรมการอิสระ 

รูป 

• ด้านพลังงานและพลังงานทดแทน

•  ด้านการบริหารโครงการ
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 

 

  

 

ชื่อ ดร.กมล  ตรรกบุตร 

อายุ 66  ป ี

สัญชาต ิ ไทย 

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก สาขา Thermodynamiques& Energrtique คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย Perpignan  ประเทศฝรั่งเศส 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ IOD - Institute of Director 

ประวัติการท างาน 
 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

บริษัท เจตาแบค จ ากัด (มหาชน) 
 นายกสภาวิศวกร   สภาวิศวกร 
 กรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริม การอนุรักษ์พลังงาน  กระทรวงพลังงาน 
 กรรมการอนุญาโตตุลาการ    กระทรวงยุติธรรม 
 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร   บรษิัท  อิตาเลียนไทย  เพาเวอร์ จ ากัด 

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน  นายกสภาวิศวกรสมัยที่ 6 สภาวิศวกร 
 CEO บริษัท  อิตาเลียนไทยเพาเวอร์  จ ากัด 
 คณะกรรมการประสานงานเพื่อเตรียมการจัดโครงการพื้นฐานพลังงาน

ไฟฟ้านิวเคลียร ์
 กรรมการ คณะกรรมการกองทนุเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
 กรรมการ  คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ  กระทรวงยุติธรรม 
 กรรมการอิสระ บริษัท เจตาแบค จ ากัด (มหาชน) 

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี ่จ ากัด(มหาชน) และ บริษัท เจตาแบค จ ากัด (มหาชน) 

กิจการที่ไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน บริษัท  อิตาเลียนไทยเพาเวอร์  จ ากัด 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจท า
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บริษัท 

ความเชี่ยวชาญ 

ไม่มี 

 

ด้านการอนุรักษ์พลังงาน 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง  กรรมการและกรรมการอิสระ 

รูป 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 

 

  

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 0 ปี (ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแตง่ตั้งให้ด ารงกรรมการบริษัทในการประชุมคราวนี้) 

วันท่ีได้รับการแต่งตั้ง - 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท 
                                                                                                                    
ไม่มี 

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ในกิจการใดๆท่ีบริษัทหรือบริษัท
ย่อยเป็นคู่สัญญา 

ไม่มี 

ส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการ
ประชุมครั้งน้ี  

เป็นผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อให้พิจารณาแต่งต้ังด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการ
ที่ออกตามวาระในวาระที่ 5 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2558  ไม่มี 

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ คณะกรรมการได้พิจาณราตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้ว เห็นว่า นายกมล  ตรรกบตุร มีคุณสมบัติการ
เป็นกรรมการ ตามที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎ
บัตรคณะกรรมการบริษัท 

(ผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อน้ีไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ) 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 ดร. กมล 

พิจารณา
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 

 

  

 

 

 

 

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชี 
บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด  
 

ชื่อ – นามสกุล : นายนรินทร์ จูระมงคล 

ต าแหน่ง : ผู้จัดการอาวุโส 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขท่ี 

: 8593 

ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี : 14 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรีบัญชีบัญฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประวัติการท างาน 

2544 – ปัจจุบัน 

2558 – ปัจจุบัน 

 

 
: 
: 
 

 

บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด (ผู้จัดการอาวุโส ปี 2557 – ปัจจบุัน)
คณะท างานจัดท ามาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการ 

ขนาดกลางและขนาดย่อม สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชปูภัมภ์ 

 
จ านวนหุ้น ท่ีถือ ณ วัน ท่ี ได้ รับ
แต่งตั้ง 

: ไม่มี 

หมายเลขติดต่อและอีเมล์ : 
 

โทรศัพท์ 02-2058222 

อีเมล์ narin.churamongkol@th.gt.com  
 

 

 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 4

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 

 

  

 

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชี 
บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด  

ชื่อ – นามสกุล : นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์ 
ต าแหน่ง : หุ้นส่วน 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขท่ี 

: 6549 

ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี : 17 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา :  ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประวัติการท างาน 

2541 – ปัจจุบัน 

2557 – ปัจจุบัน 

 

 

 

: 

 

 

บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด (หุ้นส่วนปี 2557 – ปัจจุบัน) 

อนุกรรมการด้านเทคนิค มาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จ านวนหุ้น ท่ีถือ ณ วัน ท่ี ได้ รับ
แต่งตั้ง 

: ไม่มี 

หมายเลขติดต่อและอีเมล์ : โทรศัพท์ 02-2058222 

 อีเมล์ kanyanat.sriratchatchaval@th.gt.com  
 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 4

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 

 

  

 

 

 

 

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชี 
บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด  
 

ชื่อ – นามสกุล : นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล 
ต าแหน่ง : หุ้นส่วน 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขท่ี 

: 6624 

ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี : 16 ป ี
คุณวุฒิทางการศึกษา :  ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 ประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประวัติการท างาน 

2545 – ปัจจุบัน 

2555 – ปัจจุบัน 

 

2541 - 2545 

 

 

: 

: 

 

: 

 

หุ้นส่วน ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด  

อนุกรรมการด้านพัฒนาและควบคุมดูแลระบบควบคุมคุณภาพ 

  งานของส านักงานสอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี 

Assistant Auditor ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท บีดีโอ ริชฟิลด์ จ ากัด 

 
จ านวนหุ้น ท่ีถือ ณ วัน ท่ี ได้ รับ
แต่งตั้ง 

: - ไม่มี - 

หมายเลขติดต่อและอีเมล์ : โทรศัพท์ 02-2058222 

มือถือ 081-6572100 

อีเมล์  teerasak.chuasrisakul@th.gt.com 
 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 4

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 
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ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชี 
บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด  
 

ชื่อ – นามสกุล : นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ 
ต าแหน่ง : ผู้จัดการอาวุโส 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขท่ี 

: 6977 

ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี : 14 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา :  ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา 

 ปริญญาโท สาขาบัญชีการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ประวัติการท างาน 

2554 – ปัจจุบัน 

2552 – ปัจจุบัน 

2543 – 2554 

 

 

: 

: 

: 

 

ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด  

อนุกรรมการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท เอ เอ็ม ซี จ ากัด  

 
จ านวนหุ้น ท่ีถือ ณ วัน ท่ี ได้ รับ
แต่งตั้ง 

: - ไม่มี - 

หมายเลขติดต่อและอีเมล์ : โทรศัพท์ 02-2058222 

มือถือ 081-4997743 

อีเมล์  sansanee.poolsawat@th.gt.com 
 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 4

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7
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ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชี 
บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด  
 

ชื่อ – นามสกุล : นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ 
ต าแหน่ง : ผู้จัดการอาวุโส 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขท่ี 

: 6977 

ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี : 14 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา :  ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา 

 ปริญญาโท สาขาบัญชีการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ประวัติการท างาน 

2554 – ปัจจุบัน 

2552 – ปัจจุบัน 

2543 – 2554 

 

 

: 

: 

: 

 

ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด  

อนุกรรมการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท เอ เอ็ม ซี จ ากัด  

 
จ านวนหุ้น ท่ีถือ ณ วัน ท่ี ได้ รับ
แต่งตั้ง 

: - ไม่มี - 

หมายเลขติดต่อและอีเมล์ : โทรศัพท์ 02-2058222 

มือถือ 081-4997743 

อีเมล์  sansanee.poolsawat@th.gt.com 
 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 
 

  

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท 

                   บริษัทฯ  ได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท คือ กรรมการที่มิได้เป็นกรรมการบริหาร (Non-Executive 
Director) และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจ าและไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท บริษัทได้ก าหนด
คุณสมบัติเท่ากับข้อก าหนดขั้นต่ าของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ
ของบริษัท  โดยผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระของบริษัท  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามที่ก าหนด ดังนี้ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี   ก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อ 
ก.ล.ต. 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา 
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่
จะได้รับการ เสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อ ก.ล.ต. 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส านักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถื อหุ้นราย
ใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ  

8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ 
9. กรรมการอิสระแต่ละคนด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 5
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6 
 

  

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม 

 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติส าหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
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 6
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เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม 

 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติส าหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
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 6 
 

  

 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม
ได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 31 มีนาคม 2559  เป็นต้นไป 

 

หมายเหตุ  

 ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บริษัท เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถอืหุ้น โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถว้นสมบูรณ์
แล้วมายังบริษัท คิวทซีี เอนเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขต
บางกะปิ กรงุเทพมหานคร  10240 
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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
เพิม่เติมไม่เสร็จ 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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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
เพิม่เติมไม่เสร็จ 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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3. องค์ประชุม 

หมวดที่ 4 ข้อ 37 

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจ านวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (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
กรรมการด้วยกนัเป็นประธานกรรมการ 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
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7 

  

5. การแต่งตั้งกรรมการ 

หมวด 3 ข้อ 15 

 บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ห้า (5) คน และใหค้ณะกรรมการเลือกต้ัง
กรรมการด้วยกนัเป็นประธานกรรมการ 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 8 

  

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 2559 ในวันพฤหสับดีที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3  โรงแรม  
ดิเอมเมอร์รัล 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 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 8

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8 

หน้า 1 ของจ านวน 3 หน้า 
   
  

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบท่ีก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 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 2559 ในวันพฤหสับดีที่ 31 มีนาคม 2559 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  2558 

 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 8

หน้า 1 ของจ�านวน 3 หน้า

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8 

หน้า 1 ของจ านวน 3 หน้า 
   
  

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบท่ีก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 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 2559 ในวันพฤหสับดีที่ 31 มีนาคม 2559 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  2558 

 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8 

หน้า 2  ของจ านวน 3 หน้า 
   
  

 วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบป ี 2558 

 วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด วันที ่
31 ธนัวาคม 2558 

 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

 วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการจา่ยเงินปันผลจากผลการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 
ธันวาคม 2558 

 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

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

 การแต่งต้ังกรรมการทั้งชุด 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

 การแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบคุคล 
ชื่อกรรมการ นายเผด็จภัย  มีคณุเอ่ียม 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ ดร. กมล ตรรกบุตร  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

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

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 8

หน้า 2 ของจ�านวน 3 หน้า39
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หน้า 3  ของจ านวน 3 หน้า 
   
  

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

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

 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 8

หน้า 3 ของจ�านวน 3 หน้า40
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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 2559 ในวันพฤหสับดีที่ 31 มีนาคม 2559 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 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 8
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ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

41



สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8 

หน้า 2 ของจ านวน 3 หน้า 
   
 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนีด้ังนี้ 
  วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 

 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย           เสียง  ไม่เห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง        เสียง  

 วาระที่ 2    เรื่อง พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2558 

 วาระที่ 3    เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 
ธันวาคม 2558 

 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย           เสียง  ไม่เห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

 วาระที่ 4    เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 
ธันวาคม 2558 

 (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 นายเผด็จภัย   มีคุณเอี่ยม 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ ดร. กมล ตรรกบุตร  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

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

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

หน้า 2 ของจ�านวน 3 หน้า
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                           วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี 
 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย           เสียง  ไม่เห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8 

 
   
  

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

ชื่อ นายเผด็จภัย   มีคุณเอี่ยม                                            ใส่รูป 

อายุ 71  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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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8 

 
   
  

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 2558  จ านวน  6  ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด  6  ครั้ง 

(ผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อน้ีไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8 

 
   
  

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 2558  จ านวน  6  ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด  6  ครั้ง 

(ผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อน้ีไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 9

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8 

 
   
  

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

ชื่อ นายเผด็จภัย   มีคุณเอี่ยม                                            ใส่รูป 

อายุ 71  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) 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8 

 
   
  

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 2558  จ านวน  6  ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด  6  ครั้ง 

(ผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อน้ีไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ) 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8 

 
   
  

 

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

ชื่อ นายพลรชฎ    เปียถนอม 

อายุ 63  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 เอ็มดิก โฮลดิ้ง จ ากัด 

 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืนท่ีอาจ
ท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

 

ไม่มี 

ใส่รูป 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8 

 
   
  

 

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

ชื่อ นายพลรชฎ    เปียถนอม 

อายุ 63  ป ี

สัญชาต ิ 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 เอ็มดิก โฮลดิ้ง จ ากัด 

 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืนท่ีอาจ
ท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

 

ไม่มี 

ใส่รูป 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8 

 
   
  

 

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

ชื่อ นายพลรชฎ    เปียถนอม 

อายุ 63  ป ี

สัญชาต ิ 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 เอ็มดิก โฮลดิ้ง จ ากัด 

 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืนท่ีอาจ
ท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

 

ไม่มี 

ใส่รูป 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 9

• หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC),

 รุ่นที่ 31/2014
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8 

 
   
  

 

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

ชื่อ นายพลรชฎ    เปียถนอม 

อายุ 63  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 เอ็มดิก โฮลดิ้ง จ ากัด 

 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืนท่ีอาจ
ท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

 

ไม่มี 

ใส่รูป 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8 

 
   
  

 

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

ชื่อ นายพลรชฎ    เปียถนอม 

อายุ 63  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 ์
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จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 5  ปี 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท หุ้นสามัญจ านวน 177,000 หุ้น   คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.09 

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม
ในกิจการใดๆท่ีบริษัทหรือบริษัท
ย่อยเป็นคู่สัญญา 

ส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการ    
ประชุมครั้งน้ี 

ไม่มี 

 

ไม่มี 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2558  จ านวน  6  ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด  6 ครั้ง 

(ผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อน้ีไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ) 
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