
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. 
ณ โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ ห้องบอลรูม ชั้น 3 คอนเวนชั่น 

ถ.ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ :
1. เปิดรับลงทะเบียน เวลา 12.00 น.
2. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดน�าแบบฟอร์มการลงทะเบียนมาในวันประชุม
3. บริษัทขอแจ้ง “งดแจกของช�าร่วยในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560”





 

  

 

เลขที่ QTC. 006/2560  วันที่ 28 มีนาคม 2560 
 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2560 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบฟอร์มลงทะเบียน 
2. ส าเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 
3. รายงานประจ าปี ซึ่งประกอบด้วยงบการเงินประจ าปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  

(แผ่นซีดี) 
4. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
5. นิยามของกรรมการอิสระของบริษัท 
6. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2560 
7. รายละเอียดเบื้องต้นของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (QTC-W1) 
8. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) 
9. ข้อมูลรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญ

แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (QTC-W1) 
10. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 
11. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 
12. หนังสือมอบฉันทะ 
13. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
14. แผนที่สถานที่ประชุม 

ด้วยบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ ห้องบอลรูม  ชั้น 3 คอนเวนชั่น 
ถ.ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2559 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่  
2 มิถุนายน 2559 และบริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าถูกต้องตามมติที่ประชุม 
และได้จัดส่งรายงานการประชุมนี้ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วัน
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  และได้น าขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท (http://www.qtc-energy.com) เมื่อวันที่ 14 
มิถุนายน 2559 เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข 

 

วาระที่ 1     พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:     การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2559 ของบริษัทได้ถูกจัดข้ึนเมื่อวันที ่

2 มิถุนายน 2559 และบริษัทได้จัดท�ารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าถูกต้องตามมติที่ประชุม 

และได้จัดส่งรายงานการประชุมน้ีให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่ 

วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  และได้น�าขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท (http://www.qtc-energy.com) เมื่อวันที่ 

14 มถุินายน 2559 เพ่ือเปิดเผยแก่ผูถื้อหุ้นและนักลงทุนทัว่ไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มผู้ีใดคดัค้านหรือขอแก้ไข

1



ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมวิสามัญ 
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559  (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2) 

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2559 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:  
สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา  

สินทรัพย์หมุนเวียน : 708.48     ล้านบาท 

สินทรัพย์รวม : 1,291.51    ล้านบาท 

หนี้สินหมุนเวียน :  455.68    ล้านบาท 

หนี้สินรวม :  462.54    ล้านบาท 

ส่วนของผู้ถือหุ้น :  756.97    ล้านบาท 

รายได้ :  531.23    ล้านบาท 

ก าไร(ขาดทุน) : (79.33)    ล้านบาท 

บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ดังปรากฏในรายงานประจ าปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้
ผู้ถือหุ้นในรูปแบบซีดี (CD-ROM) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3) 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท 
ประจ าปี 2559 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่  3) 

วาระท่ี 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2559  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการท างบการเงินรวมส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อน าเสนอให้ที่ประชุม  
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจ าปี ตามมาตราที่ 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ ากัด พ.ศ. 2335 ก าหนด  (สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3) 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของ
บริษัทส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแล้ว (รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3) 

วาระท่ี 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากก าไรรสะสมของบริษัท  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ก าหนดให้
บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินก าไรเท่านั้น และมาตรา 116 ก าหนดให้บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี
ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี จนกว่าทุนส ารองจะมีจ านวนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  2



ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมวิสามัญ 
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559  (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2) 

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2559 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:  
สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา  

สินทรัพย์หมุนเวียน : 708.48     ล้านบาท 

สินทรัพย์รวม : 1,291.51    ล้านบาท 

หนี้สินหมุนเวียน :  455.68    ล้านบาท 

หนี้สินรวม :  462.54    ล้านบาท 

ส่วนของผู้ถือหุ้น :  756.97    ล้านบาท 

รายได้ :  531.23    ล้านบาท 

ก าไร(ขาดทุน) : (79.33)    ล้านบาท 

บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ดังปรากฏในรายงานประจ าปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้
ผู้ถือหุ้นในรูปแบบซีดี (CD-ROM) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3) 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท 
ประจ าปี 2559 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่  3) 

วาระท่ี 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2559  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการท างบการเงินรวมส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อน าเสนอให้ที่ประชุม  
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจ าปี ตามมาตราที่ 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ ากัด พ.ศ. 2335 ก าหนด  (สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3) 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของ
บริษัทส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแล้ว (รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3) 

วาระท่ี 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากก าไรรสะสมของบริษัท  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ก าหนดให้
บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินก าไรเท่านั้น และมาตรา 116 ก าหนดให้บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี
ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี จนกว่าทุนส ารองจะมีจ านวนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  

 

  

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

จากผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัทมีผลการ
ด าเนินงานขาดทุนจ านวน  79.33 ล้านบาท และตามงบการเงินส าหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีก าไรสะสมจ านวน 162.03 ล้านบาท  

นอกจากนี้ บริษัทไม่ต้องจัดสรรเงินก าไรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายตามที่กฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจ ากัดก าหนด เนื่องจากบริษัทมีผลการด าเนินงานขาดทุน 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
จากก าไรสะสมของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่             
9 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการก าหนดให้เป็นวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิรับเงินปัน
ผล (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 8,100,000 บาท และให้รวบรวม
รายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 
11 พฤษภาคม 2560 โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ อัตราเงินปัน
ผลที่จ่ายไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีผลการด าเนินงานขาดทุน 
อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบอัตราเงินปันผลที่จ่ายกับก าไรสะสมของบริษัท จะเท่ากับร้อยละ 4.99 ของก าไรสะสม
ของบริษัท  

ส าหรับผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลที่บริษัทเสียภาษี เงินได้นิติบุคคลใน
อัตราร้อยละ 30  

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2557 ถึงปี 2559 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 
1. ก าไรสุทธิ 162,030,617  

(ก าไรสะสม) 
120,233,045 55,295,068 

2. จ านวนหุ้น 270,000,000 200,000,000 200,000,000 
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น 0.03 0.32 0.18 
4. รวมจ านวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 8,100,000 64,000,000 36,000,000 
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 4.99  

(ของก าไรสะสม) 
ร้อยละ 53.23 ร้อยละ 65.11 

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
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วาระท่ี 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 ก าหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการคิดเป็นจ านวนหนึ่งในสาม หรือจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่ งในสาม จะต้องออก
จากต าแหน่ง โดยกรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง ซึ่งในปีนี้กรรมการที่ต้อง
ออกจากต าแหน่งกรรมการของบริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

1. นายพลรชฎ เปียถนอม     ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
2. นายพูลพิพัฒน์  ตันธนสิน ต าแหน่งกรรมการ 

กระบวนการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท เป็นดังนี้ 

1.  บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพ่ือให้คณะกรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลพิจารณาเพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตามที่ทางส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ก าหนด และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคล
เพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ  
2.  บริษัทได้สอบถามความสมัครใจของกรรมการอิสระที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ  และสอบถามความ
จ านงของผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพื่อเสนอชื่อกรรมการตัวแทน 
3.  คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการ โดยได้
พิจารณาจากคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้ก าหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท  และ  
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท  

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการ ตามกระบวนการสรรหาของบริษัทเป็นการล่วงหน้า 62 วัน นับต้ังแต่วันที่ 29 กันยายน 2559 ถึง
วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่ เพื่อเข้ารับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการ 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง 
นายพลรชฎ เปียถนอม และนายพูลพิพัฒน์  ตันธนสิน กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระกลับเข้า
ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ  
จะสามารถให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  

รายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4 และคุณสมบัติของกรรมการ
อิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนด (รายละเอียดนิยามกรรมการ
อิสระปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5) 
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ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนี้  

รายชื่อผู้ท่ีไรด้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ จ านวนหุ้น สิทธิในการออกเสียง 
1. นายพลรชฎ เปียถนอม 203,700 203,700 
2. นายพูลพิพัฒน์  ตันธนสิน 598,600 598,600 

วาระท่ี 6 พิจารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน  และบรรษัทภิบาล  เป็น 
ผู้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ จากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงาน
และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียง
กับบริษัท ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทั้งในรูปของค่าตอบแทนประจ าปี 
และเบี้ยประชุมเท่านั้น ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เห็นควร
ให้เพิ่มค่าตอบแทนรายเดือนให้กับกรรมการซึ่งมิใช่ผู้บริหารของบริษัท เนื่องจาก ภาระหน้าที่และ 
ความรับผิดชอบของกรรมการเพิ่มมากขึ้นตามโครงสร้างขององค์กร  

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ 
ค่าตอบแทนกรรมการ  บริษัทฯ จัดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด  
โดยผ่านการพิจารณาขั้นแรกจากคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล  
ซึ่งหลักเกณฑ์จะเชื่อมโยงกับผลการด าเนินงานของบริษัท การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ  
และบริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่
ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับอุตสาหกรรม รวมทั้งอยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะดึงดูดและรักษา
กรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการได้  และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง  
ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
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รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 เป็นดังนี้ 

 2559  2560 ปีที่เสนอ 

ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ต่อการประชุม) (บาท/ต่อการประชุม) 

ประธานคณะกรรมการบริษัท  15,000 20,000 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา 
ก าหนดค่าตอบแทน และ 
บรรษัทภิบาล 

 

15,000 

 

15,000 

กรรมการบริษัท 10,000 15,000 

      หมายเหตุ : จ่ายโบนัสเฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา ก าหนด   
      ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว 
 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ได้อนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกิน 
4,200,000 บาท และบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนจริง ให้แก่กรรมการโดยจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และ
ค่าตอบแทนประจ าปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,100,000 บาท รายละเอียดตามตาราง 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการตรวจตอบ  
กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภบิาล 

10,000 10,000 

ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท) (บาท) 

ประธานคณะกรรมการบริษัท ไม่มี 25,000 

กรรมการบริษัท ไม่มี 20,000 

ค่าตอบแทนรายปี (โบนัส) ค่าตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุม
ไม่เกิน 4,200,000 บาท 

จ่ายไม่เกิน 5 ล้านบาท 
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รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 เป็นดังนี้ 

 2559  2560 ปีที่เสนอ 

ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ต่อการประชุม) (บาท/ต่อการประชุม) 

ประธานคณะกรรมการบริษัท  15,000 20,000 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา 
ก าหนดค่าตอบแทน และ 
บรรษัทภิบาล 

 

15,000 

 

15,000 

กรรมการบริษัท 10,000 15,000 

      หมายเหตุ : จ่ายโบนัสเฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา ก าหนด   
      ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว 
 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ได้อนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกิน 
4,200,000 บาท และบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนจริง ให้แก่กรรมการโดยจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และ
ค่าตอบแทนประจ าปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,100,000 บาท รายละเอียดตามตาราง 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการตรวจตอบ  
กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภบิาล 

10,000 10,000 

ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท) (บาท) 

ประธานคณะกรรมการบริษัท ไม่มี 25,000 

กรรมการบริษัท ไม่มี 20,000 

ค่าตอบแทนรายปี (โบนัส) ค่าตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุม
ไม่เกิน 4,200,000 บาท 

จ่ายไม่เกิน 5 ล้านบาท 

 

  

 
รายชื่อ-นามสกุล 

 
ต าแหน่ง 

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ  
ค่าตอบแทน
ประจ าปี 

 
รวม กรรมการ

บริษัท 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ
สรรหาฯ 

1. รศ.ดร สมชอบ    ไชยเวช* ประธานคณะกรรมการ
บริษัท 

45,000 - - - 45,000 

2. นายเผด็จภัย    มีคุณเอี่ยม* ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการ 

60,000 45,000 - - 105,000 

3. นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์ กรรมการ /กรรมการ
ตรวจสอบ 

90,000 50,000 - 188,800 328,800 

4. นายพลรชฎ       เปียถนอม ประธานคณะกรรมการ
สรรหาฯ /กรรมการ /
กรรมการตรวจสอบ 

110,000 40,000 60,000 188,800 398,800 

5. นายนคร       พระประเสริฐ* กรรมการ/กรรมการสรร
หาฯ 

20,000 - 10,000 - 30,000 

6. นายพูลพิพัฒน์    ตันธนสิน กรรมการ/กรรมการสรร
หาฯ 

110,000 - 40,000 188,800 338,800 

7. นายศิริพงษ ์       บุญตาม* กรรมการ 50,000 - - - 50,000 
8.  นายเกริกไกร     จีระแพทย์** ประธานคณะกรรมการ

บริษัท 
90,000 - - 220,500 310,500 

9.  ดร.กมล            ตรรกบุตร** กรรมการ/กรรมการสรร
หาฯ 

90,000 - 20,000 157,300 267,300 

10. นางวสรา     โชติธรรมรัตน์** กรรมการ /กรรมการ
ตรวจสอบ 

40,000 20,000 - 62,900 122,900 

11.นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร** กรรมการ 40,000 - - 62,900 102,900 
รวม  745,000 155,000 130,000 1,070,000 2,100,000 
หมายเหตุ        *1. รศ.ดร. สมชอบ ไชยเวช  ลาออกจากต าแหน่งประธานกรรมการบริษัทและกรรมการ เมื่อวันท่ี 3 พฤษภาคม 2559 

2. นายนคร พระประเสริฐ  ครบวาระการเป็นกรรมการ เมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 2559 
3. นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม  ลาออกจากต าแหน่งกรรมการและประธานคณะตรวจสอบ เมื่อวันท่ี 8 กันยายน  2559 
4. นายศิริพงศ์  บุญตาม  ลาออกจากต าแหน่งกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันท่ี 7 กันยายน 2559 

     **1. นายเกริกไกร จีระแพทย์ ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการแทน  
                         รศ.ดร. สมชอบไชยเวช เมื่อวันท่ี 22 มิถุนายน 2559 

2. ดร.กมล  ตรรกบุตร  ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนนายนคร พระประเสริฐ กรรมการที่ออก
ตามวาระ เมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 2559 

3. นางวสรา  โชติธรรมรัตน์  ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนนายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม  เมื่อวันที่ 
13 กันยายน 2559 

4.  นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร  ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนนายศิริพงศ์  บุญตาม เมื่อวันที่ 
13 กันยายน 2559 7



ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการบริษัทมี
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ  การด าเนินธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพภายใต้หลักการ
การก ากับดูแลกิจการที่ดี และอุทิศเวลาเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ าเสมอ  จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาและอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจ าปี 2560 โดยให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุม 
ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัสประจ าปี โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นและและสิทธิประโยชน์อื่นๆ 
ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานของ
บริษัทแยกต่างหาก 

วาระท่ี 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ .ศ. 2535 
ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้ง
สามารถแต่งต้ังผู้สอบบัญชีคนเดิมได้ 

นอกจากนี้  ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่  กจ .  399/2548  
เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน
ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) ก าหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชี
ดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบ
บัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในส านักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชี
รายเดิมได้  

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้มีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แห่งบริษัท        
แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด  ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับปี 2560 และก าหนดค่าสอบ
บัญชีเป็นจ านวนเงิน ไม่เกิน 1,210,000.00 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
 
ชื่อผู้สอบบัญชี เลขท่ีผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาต 
จ านวนปีท่ีเป็นผู้สอบบัญชี

ของบริษัท 
1. นายนรินทร์  จูระมงคล 8593 1 
2. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวา 6549 - 
3. นายธีรศักดิ์  ฉั่วศรีสกุล 6624 - 
4. นางสาวศันสนีย์  พูลสวัสดิ์ 6977 - 

 

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี  
ค่าสอบบัญชี รอบปีบัญชี 2560 (บาท) รอบปีบัญชี 2559 (บาท) 
1. ค่าสอบบัญชี 1,210,000 1,100,000 
2. ค่าบริการอื่น ๆ - - 
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ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการบริษัทมี
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ  การด าเนินธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพภายใต้หลักการ
การก ากับดูแลกิจการที่ดี และอุทิศเวลาเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ าเสมอ  จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาและอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจ าปี 2560 โดยให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุม 
ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัสประจ าปี โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอ่ืนและและสิทธิประโยชน์อื่นๆ 
ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานของ
บริษัทแยกต่างหาก 

วาระท่ี 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ .ศ. 2535 
ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้ง
สามารถแต่งต้ังผู้สอบบัญชีคนเดิมได้ 

นอกจากนี้  ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่  กจ .  399/2548  
เร่ืองหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน
ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) ก าหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชี
ดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบ
บัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในส านักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชี
รายเดิมได้  

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้มีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แห่งบริษัท        
แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด  ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับปี 2560 และก าหนดค่าสอบ
บัญชีเป็นจ านวนเงิน ไม่เกิน 1,210,000.00 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
 
ชื่อผู้สอบบัญชี เลขท่ีผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาต 
จ านวนปีท่ีเป็นผู้สอบบัญชี

ของบริษัท 
1. นายนรินทร์  จูระมงคล 8593 1 
2. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวา 6549 - 
3. นายธีรศักดิ์  ฉั่วศรีสกุล 6624 - 
4. นางสาวศันสนีย์  พูลสวัสดิ์ 6977 - 

 

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี  
ค่าสอบบัญชี รอบปีบัญชี 2560 (บาท) รอบปีบัญชี 2559 (บาท) 
1. ค่าสอบบัญชี 1,210,000 1,100,000 
2. ค่าบริการอื่น ๆ - - 

 

  

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ ง 
นายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593  และ/หรือ นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวา 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 และ/หรือ นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 
และ/หรือ นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับปี 2560 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้
บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของส านักงานท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และก าหนดค่าสอบบัญชีเป็นจ านวนเงิน
ไม่เกิน 1,210,000 บาทต่อปี   โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหารผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด (รายละเอียดผู้สอบบัญชีปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ล าดับที่ 6) 

ส านักงานผู้สอบบัญชีบริษัทและผู้สอบบัญชีบริษัทย่อย ไม่เป็นสังกัดส านักงานสอบบัญชีเดี ยวกัน              
แต่สามารถจัดท างบการเงินได้ทันตามก าหนดเวลา 

วาระท่ี 8 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่  
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญของบริษัท (QTC-W1) จ านวนไม่เกิน 67,500,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน
การถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ (กรณีมีเศษจากการ
ค านวณให้ปัดเศษทิ้ง) อายุไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยมีอัตราการใช้สิทธิ คือ 
ใบส าคัญแสดงสิทธิ  1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาการใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่ 10 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ อัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงใน
ภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ รายละเอียดเบื้องต้นของใบส าคัญแสดงสิทธิได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว
พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7)  

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอ
ขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจ านวนไม่เกิน 67,500,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามรายละเอียดเบื้องต้นของใบส าคัญแสดงสิทธิ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ล าดับที่ 7) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร 
มีอ านาจพิจารณาก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย การจัดสรร และ
การใช้สิทธิแปลงสภาพของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ การเข้าท า เจรจา ตกลง และลงนามใน
เอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดท าและยื่นค าขอและเอกสารต่างๆ ต่อส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หน่วยงานราชการที่เกีย่วข้อง และ/หรือ บุคคลอืน่ใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการน าใบส าคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) รวมทั้งด าเนินการใดๆ อันจ าเป็นและ
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สมควรเกี่ยวกับใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ การออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญดังกล่าว และการน าใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ (MAI) ให้ส าเร็จลุล่วงและเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

วาระท่ี 9 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไรขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของ
บริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: สืบเนื่องจากการที่บริษัทมีความประสงค์จะออกและเสนอขายใบส าคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในวาระข้างต้น บริษัทจะต้อง
เพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงที่จะซื้อหุ้นของบริษัทดังกล่าว โดยวัตถุประสงค์ในการเพิ่ม
ทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุนของบริษัท (แบบ 53-4) ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมฉบับนี้ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8)   

บริษัทจะด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจ านวน 67,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ
จ านวน 67,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 270,000,000 บาท 
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่เป็นจ านวน 337,5000,000  บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 337,500,000  หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
และอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท 
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนตามที่ระบุไว้ข้างต้น ดังนี้ 

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน 337,500,000   บาท (สามร้อยสามสิบเจ็ดล้านห้าแสนบาท) 
 แบ่งออกเป็น 337,500,000   หุ้น  (สามร้อยสามสิบเจ็ดล้านห้าแสนหุ้น) 
 มูลค่าหุ้นละ                    1 บาท (หนึ่งบาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น     
 หุ้นสามัญ 337,500,000   หุ้น  (สามร้อยสามสิบเจ็ดล้านห้าแสนหุ้น) 
 หุ้นบุริมสิทธิ                ไม่มี หุ้น (-) 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
และอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจ านวน 67,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจ านวน 
67,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 270,000,000 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียนใหม่เป็นจ านวน 337,5000,000  บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 337,500,000  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 
หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัท  
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สมควรเกี่ยวกับใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ การออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญดังกล่าว และการน าใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ (MAI) ให้ส าเร็จลุล่วงและเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

วาระท่ี 9 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไรขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของ
บริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: สืบเนื่องจากการที่บริษัทมีความประสงค์จะออกและเสนอขายใบส าคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในวาระข้างต้น บริษัทจะต้อง
เพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงที่จะซื้อหุ้นของบริษัทดังกล่าว โดยวัตถุประสงค์ในการเพิ่ม
ทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุนของบริษัท (แบบ 53-4) ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมฉบับนี้ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8)   

บริษัทจะด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจ านวน 67,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ
จ านวน 67,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 270,000,000 บาท 
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่เป็นจ านวน 337,5000,000  บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 337,500,000  หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
และอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท 
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนตามที่ระบุไว้ข้างต้น ดังนี้ 

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน 337,500,000   บาท (สามร้อยสามสิบเจ็ดล้านห้าแสนบาท) 
 แบ่งออกเป็น 337,500,000   หุ้น  (สามร้อยสามสิบเจ็ดล้านห้าแสนหุ้น) 
 มูลค่าหุ้นละ                    1 บาท (หนึ่งบาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น     
 หุ้นสามัญ 337,500,000   หุ้น  (สามร้อยสามสิบเจ็ดล้านห้าแสนหุ้น) 
 หุ้นบุริมสิทธิ                ไม่มี หุ้น (-) 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
และอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจ านวน 67,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจ านวน 
67,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 270,000,000 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียนใหม่เป็นจ านวน 337,5000,000  บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 337,500,000  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 
หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัท  

 

 

 

 

  

 

วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: สืบเนื่องจากการที่บริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 67,500,000บาท โดย
การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 67,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดในวาระที่ 9 
ข้างต้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จ านวน 67,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของ
บริษัท (QTC-W1) ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 9 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและ
อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 67,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท (QTC-W1) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือ  เนื่องจากไม่มีการใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท บริษัทจะน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป 

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติมอบหมาย
ให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทหรือ
คณะกรรมการบริหาร มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ อันจ าเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขถ้อยค า หรือ
ข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือค าขอต่างๆ และ/หรือด าเนินการ
ใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

วาระท่ี 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์
ที่จะแต่งต้ังบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบ
ฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้ง
ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรือแบบ ข 
หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง 

ในกรณีทีผู่้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระของบริษัท ตามรายละเอียดซึ่งแนบกับหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของ 
ผู้ถือหุ้นได ้

 อนึ่ง บริษัทได้ก าหนดให้วันที่ 31 มีนาคม 2560 เป็นวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 และก าหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นวันที่ 3 เมษายน 2560 และวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เป็นวันก าหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการรับเงินปันผลและสิทธิในการได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท 
(Record Date) และก าหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 
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บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้รายย่อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเปน็การล่วงหน้า เพื่อส่งเสริม
การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยให้สทิธิแกผู่้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันเป็นสัดส่วนการถือหุน้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และถือหุ้นต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
สามารถเสนอวาระการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 29 กนัยายน 2559 ถึงวันที ่   
1 ธันวาคม 2559 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถอืหุ้นเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใดขอแสดงความนับถือ 

 บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี ่จ ากัด (มหาชน) 

                                                                                               

 (นายเกริกไกร จรีะแพทย์) 
 ประธานคณะกรรมการบริษัท 

หมายเหตุ : - ส าหรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือรายงาน
ประจ าปี 2559  ส าหรับทุกท่าน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระด้วยแล้ว  

 - บริษัทจะแสดงรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ภายใน 14 วันหลังจากประชุมเสร็จ บน 
website :  www.qtc-energy.com 

 
 
ส านักเลขานุการบริษัท   
โทร.  66 (02) 379-3089-92 ต่อ 299 
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บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้รายย่อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเปน็การล่วงหน้า เพื่อส่งเสริม
การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยให้สทิธิแกผู่้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันเป็นสัดส่วนการถือหุน้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และถือหุ้นต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
สามารถเสนอวาระการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 29 กนัยายน 2559 ถึงวันที ่   
1 ธันวาคม 2559 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถอืหุ้นเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใดขอแสดงความนับถือ 

 บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี ่จ ากัด (มหาชน) 

                                                                                               

 (นายเกริกไกร จรีะแพทย์) 
 ประธานคณะกรรมการบริษัท 

หมายเหตุ : - ส าหรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือรายงาน
ประจ าปี 2559  ส าหรับทุกท่าน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระด้วยแล้ว  

 - บริษัทจะแสดงรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ภายใน 14 วันหลังจากประชุมเสร็จ บน 
website :  www.qtc-energy.com 

 
 
ส านักเลขานุการบริษัท   
โทร.  66 (02) 379-3089-92 ต่อ 299 
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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2559 
ของ 

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
วันพฤหัสบดีท่ี  2 มิถุนายน 2559 

ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอร์รัล ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร  

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

 

เริ่มการประชุม เวลา 14.00  น. 

เนื่องด้วยรศ. ดร. สมชอบ ไชยเวช ประธานกรรมการบริษัทได้ลาออกจากการด ารงต าแหน่งกรรมการและประธาน
กรรมการของบริษัท ตั้งแต่เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา และบริษัทอยู่ระหว่างการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อ
แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ ดังนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงได้มีมติเลือกนายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ให้ท าหน้าที่ เป็น
ประธานที่ประชุมในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันนี้ ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
ก าหนด 

นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธานที่ประชุม ได้แถลงว่าจ านวนผู้ถือหุ้น ณ วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการ
เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่  4 พฤษภาคม 2559  รวมทั้งสิ้น 1,943 ราย รวมจ านวนหุ้น ที่ถือ 200,000,000 หุ้น 

ในการประชุมวันนี้  มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน  38  ราย  รวมจ านวนหุ้นได ้ 125,051,222 หุ้น 
และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจ านวน 35 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 2,223,823 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผูท้ี่รับ
มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิน้ จ านวน 73 ราย นับจ านวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 127,275,045 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.6375 ของ
จ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท  (หุ้นของบรษิัทมีจ ำนวนทั้งสิ้น 200,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตำม
ข้อบังคับของบริษัทและขอเปิดกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559  ก่อนเริ่มประชมุตำมวำระ ประธำนฯ ได้กลำ่ว
แนะน ำคณะกรรมกำรบริษัท รวม  6 ท่ำน  ดังนี ้

กรรมการท่ีเข้าประชุม 

1. นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม   กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายพลรชฎ เปียถนอม   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  
                        และประธานกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล   
3. นายณัฐพล ลลีาวัฒนานันท ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
4. ดร. กมล  ตรรกบุตร  กรรมการอิสระ  
5. นายพูลพิพัฒน ์ตันธนสิน   กรรมการ /กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภบิาล และ    
        ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง   
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6. นายศิริพงศ์ บุญตาม   กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง  

ผู้เข้าร่วมประชุมอ่ืนๆ  

นางสาวมนัญญา  ฐิตินันทวรรณ     ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท นักกฎหมายกรุงเทพ จ ากัด 

เริ่มการประชุม 

              ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวภคณัฏฐ์  ตั้งตระกูล หัวหน้าส่วนงาน
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 ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรอืงดออกเสียงใน
วาระใด ขอให้ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนที่ได้รบัจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทั้งนี ้
เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน เจ้าหน้าทีข่องบริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็น
ด้วย และตามด้วยบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เหน็ดว้ยหรืองดออกเสียงขอให้ยกมือขึ้น
เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บตามล าดับ   

4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้ ผู้ถือหุน้ท่านใดที่มีส่วนได้เสียเปน็พิเศษในวาระใดจะไม่
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ 

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

5.1 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ได้แก่วาระ 1 และ 3 ซึ่งบรษิัทจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงทีอ่อก
เสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดย ไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง 

5.2    วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน ได้แก่วาระที ่ 2 ซึ่งบริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้น
ทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง  
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6. นายศิริพงศ์ บุญตาม   กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง  

ผู้เข้าร่วมประชุมอ่ืนๆ  

นางสาวมนัญญา  ฐิตินันทวรรณ     ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท นักกฎหมายกรุงเทพ จ ากัด 

เริ่มการประชุม 

              ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวภคณัฏฐ์  ตั้งตระกูล หัวหน้าส่วนงาน
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 ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรอืงดออกเสียงใน
วาระใด ขอให้ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนที่ได้รบัจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทั้งนี ้
เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน เจ้าหน้าทีข่องบริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็น
ด้วย และตามด้วยบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เหน็ดว้ยหรืองดออกเสียงขอให้ยกมือขึ้น
เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บตามล าดับ   

4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้ ผู้ถือหุน้ท่านใดที่มีส่วนได้เสียเปน็พิเศษในวาระใดจะไม่
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ 

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

5.1 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ได้แก่วาระ 1 และ 3 ซึ่งบรษิัทจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงทีอ่อก
เสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดย ไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง 

5.2    วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน ได้แก่วาระที ่ 2 ซึ่งบริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้น
ทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง  

3 
 

บริษัทจะไมน่ าบัตรเสียมารวมในการนับคะแนนเสียงใดๆ ในกรณีทีไ่ม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือ
แสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ เพือ่มิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอ
การนับคะแนนเสียงจะใหพ้ิจารณาวาระถัดไป 

6. เพื่อให้การเก็บบัตรลงคะแนน  เป็นไปอย่างโปร่งใสสอดคล้องกันตามหลักการก ากับดูแลกิจการ บริษัทจะ
เก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไปในคราวเดียว โดยขอให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคืนให้
เจ้าหน้าที่หลังเลิกประชุมฯ แลว้   กรณีผู้ถือหุน้ที่ประสงค์จะกลับก่อนขอให้ส่งบัตรลงคะแนนคืนให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยเช่นกนั    

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียงดังกล่าว เมื่อ
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม  นายพูลพิพัฒน์  ตันธนสิน ประธานที่ประชุม จึงได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 31 มีนาคม 2559 ปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมแล้ว ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมสิ่งที่ ส่งมาด้วยล าดับที่ 1        
(หน้า 1-17)   

นายพูลพิพัฒน ์ ตันธนสิน  ได้เสนอให้ทีป่ระชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

เห็นด้วยจ านวน   127,283,646 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นด้วยจ านวน                     0                 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
และงดออกเสียงจ านวน                 100 เสียง  

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้นอีกจ านวน 5 ราย นับจ านวนหุ้นได ้8,701 หุน้ 
ท าให้มีจ านวนผู้ถือหุ้นและผูร้บัมอบฉันทะข้าร่วมประชุมในวาระนี้รวมทั้งสิ้นจ านวน 78 ราย รวมเป็นจ านวนหุน้
ทั้งสิ้น 127,283,746 หุ้น 

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระที่ 2 ประธานฯ ได้แจ้งว่า วาระที ่2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการ
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน  และวาระที ่ 3 พิจารณา
อนุมัติการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัด Private Placement  เป็นวาระที่เกี่ยวเนื่องกัน 
บริษัทขอน าเสนอข้อมูลไปในคราวเดียวกันทั้ง 2 วาระเม่ือน าเสนอเรียบร้อยแล้ว จะเปดิโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม 
และเม่ือไม่มีประเด็นใด ๆ แล้ว บริษัทจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ โดยแยกการลงคะแนนเสียงเป็นแต่ละวาระตามล าดับ 
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ประธานฯ ได้แจ้งว่า ตามที่บริษัทมีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ประเทศ
ญี่ปุ่น ซึ่งยังคงอยู่ระหว่างการด าเนินการ โดยมีความคืบหน้าของการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเป็นที่น่า
พอใจ และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงที่จะมีการเข้าร่วมลงทุนเกิดขึ้นในอนาคต และนอกจากโครงการดังกล่าว 
บริษัทยังมีแผนที่จะขยายการลงทุนไปยังธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกอื่นๆ โดยอยู่ในระหว่างพิจารณาข้อมูล
เบื้องต้น และอาจพิจารณาลงทุนเพิ่มหากศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการแล้วมีความน่าสนใจ และมีโอกาสสร้าง
ผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุนของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงควรมีความพร้อมในส่วนของเงินทุนเพื่อการร่วมลงทุน
ในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก ทั้งนี้ ภายใต้ข้อจ ากัดด้านสภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน และ
สถานการณ์ทางด้านตลาดทุนที่มีความผันผวนสูงในช่วงเวลาที่ผ่านมา การจะระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นให้กับ  
ผู้ถือหุ้นเดิมหรือนักลงทุนภายนอกให้ประสบความส าเร็จเป็นไปได้ยาก อย่างไรก็ดี บริษัทได้รับการติดต่อจากกลุ่ม
นักลงทุน ซึ่งประกอบด้วย ประกอบด้วย นายสถิตย์  ลิ่มพงศ์พันธุ์ และ /หรือ นางสาวแคทรียา บีเวอร์ และ/หรือ Mr. 
Chanthanome Phommany และ/หรือ Mr. Thatnakhone Thammavong (“กลุ่มนักลงทุน”) ดังรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3  ซึ่งเล็งเห็นถึงศักยภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเห็นด้วยกับ
นโยบายของบริษัทที่จะขยายการลงทุนไปยังธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก ได้แสดงความสนใจที่จะลงทุนใน
บริษัท   จึงถือเป็นโอกาสที่ดีส าหรับบริษัทในการระดมทุนเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับการขยายธุรกิจของบริษัท  

บริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนโดยการเพิ่มทุนเพ่ือเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กลุ่มนักลงทุน ซึ่งถือเป็นการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) เป็นจ านวนรวม 70,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 4.70 บาท ซึ่งราคาดังกล่าว เป็นราคาที่มีส่วนลดร้อย
ละ 9.80 จากราคาตลาด ซึ่งได้แก่ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง  7 ท าการ ก่อนวันที่
คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระการออกหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยราคาตลาดของหุ้น
สามัญของบริษัทอยู่ที่ราคาหุ้นละ 5.21 บาท ทั้งนี้ การก าหนดส่วนลดจากราคาตลาดนั้น มาจากการเจรจาต่อรอง 
ซึ่งฝ่ายบริหารได้พิจารณาถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทแล้ว และเห็นว่าการก าหนดส่วนลดจากราคาตลาดใน
อัตราดังกล่าวมีความเหมาะสม  

ทั้งนี้ บริษัทได้พิจารณาเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว และเห็นว่ากลุ่มนักลงทุนมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอที่จะด าเนินการจอง
ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ตามที่เสนอข้างต้นได้ ส าหรับเง่ือนไขในการเข้าลงทุนนั้น ในช่วงเวลา 12 เดือนนับแต่เข้าซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนดังกล่าวของกลุ่มนักลงทุน ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้บริหาร นโยบาย หรือ
แผนการด าเนินธุรกิจของบริษัท  

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจและสถานะทางการเงินของกิจการอย่างมี
นัยส าคัญ กลุ่มนักลงทุนอาจเสนอให้มีการพิจารณาทบทวนเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือแผนการประกอบธุรกิจของ
บริษัทตามที่เห็นสมควร เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท  

นอกจากนี้ แม้ว่าบุคคลในวงจ ากัดจะไม่มีข้อตกลงหรือสัญญาใดๆ กับบริษัทและบริษัทย่อยในการให้ความช่วยเหลือ
หรือเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร บริษัทคาดว่าบริษัทมีโอกาสที่จะได้รับค าแนะน าเพิ่มเติมจากบุคคลในวงจ ากัดซึ่ง
เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการลงทุนในธุรกิจพลังงาน ในฐานะผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นในสัดส่วนตามที่ได้รับการ
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ประธานฯ ได้แจ้งว่า ตามที่บริษัทมีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ประเทศ
ญี่ปุ่น ซึ่งยังคงอยู่ระหว่างการด าเนินการ โดยมีความคืบหน้าของการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเป็นที่น่า
พอใจ และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงที่จะมีการเข้าร่วมลงทุนเกิดขึ้นในอนาคต และนอกจากโครงการดังกล่าว 
บริษัทยังมีแผนที่จะขยายการลงทุนไปยังธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกอื่นๆ โดยอยู่ในระหว่างพิจารณาข้อมูล
เบื้องต้น และอาจพิจารณาลงทุนเพิ่มหากศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการแล้วมีความน่าสนใจ และมีโอกาสสร้าง
ผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุนของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงควรมีความพร้อมในส่วนของเงินทุนเพื่อการร่วมลงทุน
ในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก ทั้งนี้ ภายใต้ข้อจ ากัดด้านสภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน และ
สถานการณ์ทางด้านตลาดทุนที่มีความผันผวนสูงในช่วงเวลาที่ผ่านมา การจะระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นให้กับ  
ผู้ถือหุ้นเดิมหรือนักลงทุนภายนอกให้ประสบความส าเร็จเป็นไปได้ยาก อย่างไรก็ดี บริษัทได้รับการติดต่อจากกลุ่ม
นักลงทุน ซึ่งประกอบด้วย ประกอบด้วย นายสถิตย์  ลิ่มพงศ์พันธุ์ และ /หรือ นางสาวแคทรียา บีเวอร์ และ/หรือ Mr. 
Chanthanome Phommany และ/หรือ Mr. Thatnakhone Thammavong (“กลุ่มนักลงทุน”) ดังรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3  ซึ่งเล็งเห็นถึงศักยภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเห็นด้วยกับ
นโยบายของบริษัทที่จะขยายการลงทุนไปยังธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก ได้แสดงความสนใจที่จะลงทุนใน
บริษัท   จึงถือเป็นโอกาสที่ดีส าหรับบริษัทในการระดมทุนเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับการขยายธุรกิจของบริษัท  

บริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนโดยการเพิ่มทุนเพื่อเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กลุ่มนักลงทุน ซึ่งถือเป็นการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) เป็นจ านวนรวม 70,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 4.70 บาท ซึ่งราคาดังกล่าว เป็นราคาที่มีส่วนลดร้อย
ละ 9.80 จากราคาตลาด ซึ่งได้แก่ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง  7 ท าการ ก่อนวันที่
คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระการออกหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยราคาตลาดของหุ้น
สามัญของบริษัทอยู่ที่ราคาหุ้นละ 5.21 บาท ทั้งนี้ การก าหนดส่วนลดจากราคาตลาดนั้น มาจากการเจรจาต่อรอง 
ซึ่งฝ่ายบริหารได้พิจารณาถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทแล้ว และเห็นว่าการก าหนดส่วนลดจากราคาตลาดใน
อัตราดังกล่าวมีความเหมาะสม  

ทั้งนี้ บริษัทได้พิจารณาเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว และเห็นว่ากลุ่มนักลงทุนมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอที่จะด าเนินการจอง
ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ตามที่เสนอข้างต้นได้ ส าหรับเง่ือนไขในการเข้าลงทุนนั้น ในช่วงเวลา 12 เดือนนับแต่เข้าซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนดังกล่าวของกลุ่มนักลงทุน ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้บริหาร นโยบาย หรือ
แผนการด าเนินธุรกิจของบริษัท  

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจและสถานะทางการเงินของกิจการอย่างมี
นัยส าคัญ กลุ่มนักลงทุนอาจเสนอให้มีการพิจารณาทบทวนเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือแผนการประกอบธุรกิจของ
บริษัทตามที่เห็นสมควร เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท  

นอกจากนี้ แม้ว่าบุคคลในวงจ ากัดจะไม่มีข้อตกลงหรือสัญญาใดๆ กับบริษัทและบริษัทย่อยในการให้ความช่วยเหลือ
หรือเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร บริษัทคาดว่าบริษัทมีโอกาสที่จะได้รับค าแนะน าเพิ่มเติมจากบุคคลในวงจ ากัดซึ่ง
เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการลงทุนในธุรกิจพลังงาน ในฐานะผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นในสัดส่วนตามที่ได้รับการ

5 
 

เสนอขายนั้น และมีความเป็นไปได้ที่นักลงทุนดังกล่าวอาจแนะน าลูกค้า หรือโครงการลงทุนที่น่าสนใจให้กับบริษัท
และบริษัทย่อย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยต่อไปในอนาคต 

เม่ือเปรียบเทียบผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นที่เกิดจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ากัดโดยรวม
แล้วไม่ว่าทั้งในด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) การลดลงของก าไรต่อหุ้น (Earning Per 
Share Dilution)  และการลดลงของราคา (Price Dilution) กับอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนใน
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ประเทศญี่ปุ่นดังกล่าวแล้ว จะเห็นว่าผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจะสูงกว่าอัตรา
ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนในโครงการดังกล่าว แต่หากน าอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจาก
การลงทุนซึ่งคาดว่าจะไม่ต ่ากว่าต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก (WACC) ของบริษัท มาพิจารณาโดยค านึงถึง
ความเสี่ยงของลักษณะธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งมีกระแสเงินสดค่อนข้างสม่ าเสมอ 
รวมทั้งความเสี่ยงของประเทศญี่ปุ่นที่จะเข้าไปลงทุน ซึ่งมีสภาวะเศรษฐกิจและการเมืองที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพแล้ว 
จะเห็นว่าเป็นอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสม นอกจากนี้ เนื่องจากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ที่ประเทศญี่ปุ่นนั้น จัดเป็นการกระจายการลงทุนไปยังธุรกิจที่มีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวการ
ลงทุนในโครงการดังกล่าวจึงอาจช่วยลดความเสี่ยงของบริษัทในกรณีที่ผลการด าเนินงานของธุรกิจปัจจุบันไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายเนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก และแม้ว่าบุคคลในวงจ ากัดจะไม่มีข้อตกลงหรือสัญญา
ใดๆ กับบริษัทและบริษัทย่อยในการให้ความช่วยเหลือหรือเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร บริษัทคาดว่าบริษัทมี
โอกาสที่จะได้รับค าแนะน าเพิ่มเติมจากบุคคลในวงจ ากัดซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจพลังงาน ใน
ฐานะผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นในสัดส่วนตามที่ได้รับการเสนอขาย และมีความเป็นไปได้ที่นักลงทุนดังกล่าวอาจแนะน าลูกค้า 
หรือโครงการลงทุนที่น่าสนใจให้กับบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทและ
บริษัทย่อยต่อไปในอนาคต บริษัทจึงเห็นว่าเม่ือเปรียบเทียบผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นที่เกิดจากการออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ากัด กับผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับแล้ว การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทต่อบุคคลในวงจ ากัดในครั้งนี้ถือว่าคุ้มค่า 

ส าหรับแผนการใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนดังกล่าวนั้น จากผลการศึกษาความเป็นไปได้ในเบื้องต้นของโครงการใน
ปัจจุบัน บริษัทคาดว่าจะต้องใช้เงินทุนเพื่อลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ประเทศญี่ปุ่น ประมาณ 
180 ล้านบาท ทั้งนี้ คาดว่าช่วงเวลาที่จะใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนนั้นจะอยู่ในระหว่างเดือนมิถุนายน 2559 - 
ธันวาคม 2560 และเงินทุนส่วนที่เหลือจากการลงทุนในโครงการดังกล่าว บริษัทจะเตรียมไว้เพื่อการลงทุนใน
โครงการพลังงานทางเลือกโครงการอื่นๆ ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษา เช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล (Biomass) ทั้งในและต่างประเทศ เป็นเงินจ านวนประมาณ 149 ล้านบาท  โดย
จะใช้เงินไม่เกินสิ้นปี 2560 ทั้งนี้ หากไม่มีการลงทุนในโครงการพลังงานทางเลือกโครงการอื่นๆ หรือมีเงินส่วนที่เหลือ
จากการลงทุนในโครงการดังกล่าวบริษัทจะน ามาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องส าหรับการด าเนิน
ธุรกิจ แทนแหล่งเงินทุนที่บริษัทจัดเตรียมไว้ส าหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนตามงบประมาณที่ก าหนดไว้ส าหรับการ
ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทในช่วงปี 2559 – 2560 ซึ่งมีแผนจะใช้เงินทุนหมุนเวียน
ประมาณ 200 – 300 ล้านบาทต่อปี 
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รายละเอียดวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุน การเสนอขายหุ้นเพิ่ มทุน และข้อมูล
เกี่ยวกับนักลงทุนปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 – 4 ซึ่งจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว  

นอกจากนี้ เนื่องจากภายหลังการเข้าท ารายการ กลุ่มนักลงทุนจะถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 .93 ของ
จ านวนหุ้นทั้งหมดที่จ าหน่ายได้แล้วของบริษัท จึงท าให้กลุ่มนักลงทุนดังกล่าวมีหน้าที่ในการรายงานการได้มาซึ่งหุ้น
สามัญของบริษัท รวมทั้งมีหน้าที่ในการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนที่ ทจ  .12    / 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ 
ตลอดจนด าเนินการอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกลุ่มนักลงทุนรับทราบหน้าที่ดังกล่าวและ
ยินดีปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้ เม่ือมีการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทนั้น ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน เรื่องแบบ
รายการและระยะเวลาจัดท าความเห็นเกี่ยวกับค าเสนอซื้อ ทจ. 40/2552 ข้อ 2 ก าหนดว่า เมื่อบริษัทได้รับส าเนาค า
เสนอซื้อจากผู้ท าค าเสนอซื้อ ให้บริษัทจัดท าความเห็นเกี่ยวกับค าเสนอซื้อตามแบบ 250-2 (ความเห็นของกิจการ
เกี่ยวกับค าเสนอซื้อหลักทรัพย์)  และข้อ 5 ก าหนดว่า ในการจัดท าความเห็นแบบ 250-2 บริษัท ต้องจัดให้มี
ความเห็นของบุคคลที่บริษัท แต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย เพื่อจัดท าความเห็นเกี่ยวกับค าเสนอ
ซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาค าเสนอซื้อของผู้ยื่นข้อเสนอ
ในช่วงระยะเวลาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด ทั้งนี้ บุคคลที่บริษัทจะแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นจะต้องเป็นที่
ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (มี
รายชื่อปรากฏในเว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)  

เนื่องจากในการเข้าท ารายการดังกล่าวบริษัท มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จึง
ก าหนดให้เง่ือนไขบังคับก่อนของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ากัดมีดังนี้ 

1) บริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ากัด
ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

2) บริษัทต้องได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ออกและเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ากัด 

เม่ือไม่มีการซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ผู้ถือหุน้ออกเสียงโดยจะแยกการลงคะแนนเสียงตามล าดับวาระ ดังนี้   
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รายละเอียดวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุน การเสนอขายหุ้นเพิ่ มทุน และข้อมูล
เกี่ยวกับนักลงทุนปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 – 4 ซึ่งจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว  

นอกจากนี้ เนื่องจากภายหลังการเข้าท ารายการ กลุ่มนักลงทุนจะถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 .93 ของ
จ านวนหุ้นทั้งหมดที่จ าหน่ายได้แล้วของบริษัท จึงท าให้กลุ่มนักลงทุนดังกล่าวมีหน้าที่ในการรายงานการได้มาซึ่งหุ้น
สามัญของบริษัท รวมทั้งมีหน้าที่ในการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนที่ ทจ  .12    / 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ 
ตลอดจนด าเนินการอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกลุ่มนักลงทุนรับทราบหน้าที่ดังกล่าวและ
ยินดีปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้ เม่ือมีการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทนั้น ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน เรื่องแบบ
รายการและระยะเวลาจัดท าความเห็นเกี่ยวกับค าเสนอซื้อ ทจ. 40/2552 ข้อ 2 ก าหนดว่า เมื่อบริษัทได้รับส าเนาค า
เสนอซื้อจากผู้ท าค าเสนอซื้อ ให้บริษัทจัดท าความเห็นเกี่ยวกับค าเสนอซื้อตามแบบ 250-2 (ความเห็นของกิจการ
เกี่ยวกับค าเสนอซื้อหลักทรัพย์)  และข้อ 5 ก าหนดว่า ในการจัดท าความเห็นแบบ 250-2 บริษัท ต้องจัดให้มี
ความเห็นของบุคคลที่บริษัท แต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย เพื่อจัดท าความเห็นเกี่ยวกับค าเสนอ
ซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาค าเสนอซื้อของผู้ยื่นข้อเสนอ
ในช่วงระยะเวลาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด ทั้งนี้ บุคคลที่บริษัทจะแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นจะต้องเป็นที่
ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (มี
รายชื่อปรากฏในเว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)  

เนื่องจากในการเข้าท ารายการดังกล่าวบริษัท มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จึง
ก าหนดให้เง่ือนไขบังคับก่อนของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ากัดมีดังนี้ 

1) บริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ากัด
ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

2) บริษัทต้องได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ออกและเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ากัด 

เม่ือไม่มีการซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ผู้ถือหุน้ออกเสียงโดยจะแยกการลงคะแนนเสียงตามล าดับวาระ ดังนี้   
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วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้ 

1. การพิจารณาและอนุมัติแผนการจัดหาแหล่งเงินทุน โดยการ เพิ่มทุนจากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
200,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเป็นทุนจดทะเบียน
จ านวน 270,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ซึ่งประกอบด้วย นายสถิตย์ ลิ่ม
พงศ์พันธุ์ และ/หรือ นางสาวแคทรียา บีเวอร์ และ/หรือ Mr.Chanthanome Phommany และ/หรือ Mr. 
Thatnakhone Thammavong ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 – 4  

2. การพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว  โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ ดังต่อไปนี้ 

“ข้อ 4  ทุนจดทะเบียนจ านวน 270,000,000 บาท  (สองร้อยเจ็ดสิบล้านบาท) 
 แบ่งออกเป็น 270,000,000 หุ้น  (สองร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น) 
 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท   (หนึ่งบาท) 

 โดยแยกออกเป็น    
 หุ้นสามัญ 270,000,000 หุ้น  (สองร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น) 
 หุ้นบุริมสิทธิ   -    หุ้น  (-)” 

3. การพิจารณาและอนุมัติการมอบหมายให้นายพูลพิพัฒน์  ตันธนสิน หรือบุคคลที่ นายพูลพิพัฒน์  ตันธนสิน 
มอบหมายมีอ านาจในการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

3.1) พิจารณาก าหนดเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาแหล่งเงินทุนโดยการเพิ่มทุนเพื่อ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ากัด รวมทั้งมีอ านาจในการ (1) เข้าเจรจา ท าความตกลง 
และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคล
ในวงจ ากัด (2) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จ าเป็นเกี่ยวกับออกและเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ากัด ซ่ึงรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนุญาตใดๆ ค าขอ
ผ่อนผันต่างๆ เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (3) สรร
หาและแต่งต้ังที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกลุ่ม
นักลงทุน ซึ่งประกอบด้วย นายสถิตย์  ลิ่มพงศ์พันธุ์ และ/หรือ นางสาวแคทรียา บีเวอร์ และ/หรือ Mr. 
Chanthanome Phommany และ/หรือ Mr. Thatnakhone Thammavong และ (4) ด าเนินการอื่นใด
อันจ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ากัด 
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3.2) ด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิตามมติดังกล่าวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยให้มีอ านาจลงนาม รับรอง แก้ไข และ /หรือเปล่ียนแปลงข้อความหรือถ้อยค าในการขอจด
ทะเบียนตามค าสั่ง ความเห็น หรือค าแนะน าของนายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ และ/หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นใด ตลอดจนด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นเพื่อให้การ
ด าเนินการในวาระนี้ ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ภายหลังการชี้แจง นายพูลพพิัฒน์ ตันธนสิน เปิดโอกาสให้ทีป่ระชุมได้ซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
ปรากฏว่าไมม่ีผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม   จึงขอเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัท และการแกไ้ขหนังสือบรคิณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

 มติท่ีประชุม  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ 1) แผนการจัดหาแหล่งเงินทุน โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียน
อีก 70,000,000 บาท 2) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว  และ 3) การมอบหมายนายพูลพิพัฒน ์  ตันธนสิน หรือบุคคลที่
นายพูลพิพัฒน ์  ตนัธนสนิ มอบหมายมีอ านาจในการด าเนินการเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนดังกล่าวตาม
รายละเอียดที่น าเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วยจ านวน 127,284,140 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9997 
ไม่เห็นด้วยจ านวน               212 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0002 
และงดออกเสียงจ านวน               100 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0001 

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้นอีกจ านวน 6 ราย นบัจ านวนหุ้นได ้ 706
หุ้น ท าให้มีจ านวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุในวาระนี้รวมทั้งสิ้นจ านวน 84 ราย รวมเป็น
จ านวนหุ้นทั้งสิ้น 127,284,452 หุ้น 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้ 

1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือการเสนอขายต่อ
บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) คือ กลุ่มนักลงทุน ซึ่งประกอบด้วย นายสถิตย์  ลิ่มพงศ์พันธุ์ 
และ/หรือ นางสาวแคทรียา บีเวอร์ และ/หรือ Mr. Chanthanome Phommany และ/หรือ Mr. 
Thatnakhone Thammavong ในราคาหุ้นละ 4.70 บาท มูลค่ารวม 329,000,000 บาท ทั้งนี้ ราคา
ดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งค านวณจากราคา
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 7 วันท าการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการ
บริษัทมีมติให้เสนอวาระการออกหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยราคาตลาดของหุ้นสามัญ
ดังกล่าวมีราคาหุ้นละ 5.21 บาท 
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3.2) ด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิตามมติดังกล่าวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยให้มีอ านาจลงนาม รับรอง แก้ไข และ /หรือเปลี่ยนแปลงข้อความหรือถ้อยค าในการขอจด
ทะเบียนตามค าสั่ง ความเห็น หรือค าแนะน าของนายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ และ/หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นใด ตลอดจนด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นเพื่อให้การ
ด าเนินการในวาระนี้ ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ภายหลังการชี้แจง นายพูลพพิัฒน์ ตันธนสิน เปิดโอกาสให้ทีป่ระชุมได้ซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
ปรากฏว่าไมม่ีผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม   จึงขอเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัท และการแกไ้ขหนังสือบรคิณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

 มติท่ีประชุม  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ 1) แผนการจัดหาแหล่งเงินทุน โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียน
อีก 70,000,000 บาท 2) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว  และ 3) การมอบหมายนายพูลพิพัฒน ์  ตันธนสิน หรือบุคคลที่
นายพูลพิพัฒน ์  ตนัธนสนิ มอบหมายมีอ านาจในการด าเนินการเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนดังกล่าวตาม
รายละเอียดที่น าเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วยจ านวน 127,284,140 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9997 
ไม่เห็นด้วยจ านวน               212 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0002 
และงดออกเสียงจ านวน               100 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0001 

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้นอีกจ านวน 6 ราย นบัจ านวนหุ้นได ้ 706
หุ้น ท าให้มีจ านวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุในวาระนี้รวมทั้งสิ้นจ านวน 84 ราย รวมเป็น
จ านวนหุ้นทั้งสิ้น 127,284,452 หุ้น 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้ 

1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อการเสนอขายต่อ
บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) คือ กลุ่มนักลงทุน ซึ่งประกอบด้วย นายสถิตย์  ลิ่มพงศ์พันธุ์ 
และ/หรือ นางสาวแคทรียา บีเวอร์ และ/หรือ Mr. Chanthanome Phommany และ/หรือ Mr. 
Thatnakhone Thammavong ในราคาหุ้นละ 4.70 บาท มูลค่ารวม 329,000,000 บาท ทั้งนี้ ราคา
ดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ซ่ึงค านวณจากราคา
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 7 วันท าการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการ
บริษัทมีมติให้เสนอวาระการออกหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยราคาตลาดของหุ้นสามัญ
ดังกล่าวมีราคาหุ้นละ 5.21 บาท 
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2) การมอบหมายให้นายพูลพิพัฒน์  ตันธนสิน หรือบุคคลที่นายพูลพิพัฒน์  ตันธนสิน มอบหมายมีอ านาจ
ในการพิจารณาก าหนด แก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ากัดดังกล่าวข้างต้น  เช่น ระยะเวลาจอง
ซื้อและ/หรือเสนอขาย มีอ านาจในการเข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในสัญญาจองซ้ือหุ้น และ
เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งมีอ านาจลงนามใน
เอกสารค าขออนุญาตและหลักฐานที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการด าเนินการติดต่อ และการย่ืนค าขออนุญาตรวมทั้งเอกสารและ
หลักฐานใดๆ ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  และการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นหรือสมควรส าหรับ
การออกและเสนอขาย รวมทั้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ 

ภายหลังการชี้แจง นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม  โดยฝ่ายบริหารได้ชี้แจงโดยสรุปดังนี้ 

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามดังนี้  

1.  ขอทราบวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพิ่มทุน และระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุน 

2.  ตามที่บริษัทแจ้งว่าบริษัทคาดหวังว่ากลุ่มนักลงทุนที่จะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะให้ความช่วยเหลือแก่
บริษัท ไม่ทราบกลุ่มนักลงทุนจะให้การช่วยเหลือแก่บริษัทอยา่งไรบ้าง 

3. โครงสร้างการจัดการหรือโครงสร้างกรรมการของบริษัทจะเปลี่ยนแปลงภายหลังการเข้าลงทุนของกลุ่มนัก
ลงทุนกลุ่มนีห้รือไม่ อย่างไร 

4. ราคาที่กลุ่มนักลงทุนซื้อที่ราคา 4.70 บาท ถือเป็นราคาต่ าหรือไม่ นักลงทนุต้องติด silent period หรือไม่ 

นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน  ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ  ได้ช้ีแจงว่า   บริษัทได้เปลี่ยน
ชื่อจาก บริษัท คิวทีซี ทรานฟอร์เมอร์ จ ากัด (มหาชน) เป็น บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 
บริษัทเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายธุรกิจไปทางด้านพลังงาน  
ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้ท าการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพลังงานหลายโครงการแต่ไม่มีความคืบหน้า  จน
พบโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ประเทศญี่ปุ่น  ซึ่งเป็นโครงการที่มีความเป็นไปได้ในการเข้าลงทุน   
แต่โครงการดังกล่าวต้องการเงินทุนจ านวนมาก บริษัทได้มีการเจรจากับกลุ่มนักลงทุนหลายกลุ่ม   บริษัทไม่ได้
ต้องการแค่เงินลงทุนเพียงอย่างเดียว  แต่บริษัทต้องการทั้งเงินทุนและโครงการด้วย  บริษัทมีแผนการใช้เงินเพิ่ม
ทุนและระยะเวลาในการใช้เงินเพ่ิมทุนตามที่ได้เปิดเผยให้ทราบแล้วนั้น การเพิ่มทุนหรือเงื่อนไขต่างๆ คงต้อง
ด าเนินการภายใต้กฎเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
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ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามถึงความชัดเจนในการเข้าลงทนุในโครงการนี้ว่าจะเกิดขึ้นเม่ือใด  
เนื่องจากงบการเงินไตรมาส 1 ของบริษัทไตรมาส 1 มีผลประกอบการขาดทุน   จึงเกรงว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้
ของบริษัทท าให้ก าไรต่อหุน้ลดลง และโครงสร้างรายได้ของบริษัทจะเป็นอย่างไรต่อไป 

นายพูลพิพัฒน์ ตนัธนสนิ  ประธานคณะกรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ัดการ  ได้ชี้แจงว่า  บริษัทเกือบจะถึง
จุดสูงสุดแล้ว และอาจจะเกิดความเสี่ยง หากบริษัทยังคงท าธุรกิจนี้เพียงธุรกิจเดียว  ดังนั้นบริษัทจะต้องมีการ
ขยายธุรกิจ และโครงสร้างรายได้อาจจะต้องเปลี่ยนไปด้วย บริษัทคาดว่าสัดส่วนรายได้ในส่วนของหม้อแปลง
ไฟฟ้าจะลดน้อยลงเมื่อเทียบกบัเงินลงทุนและรายได้จากโครงการพลังงานในอนาคต โดยรายได้อาจจะเหลือ 
80:20 และในการลงทุนในช่วงแรกอาจไม่ก่อให้เกิดรายได้มากนัก 

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า ด้วยลักษณะธุรกิจของธุรกิจพลังงานทางเลือก จะพบว่าจะมีผล
การด าเนินขาดทุนในช่วงแรกอยู่หลายปี  ขอใหบ้ริษัทชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IRR ของโครงการนี้ และม ี
Payback กี่ปี  แล้วบริษัทจะเริม่มีก าไรภายในกี่ปี 

นายพูลพิพัฒน ์ตันธนสิน  ประธานคณะกรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ัดการ  ได้ชี้แจงว่า  เรื่องต่างๆ ที่ผู้ถือ
หุ้นถาม บริษัทก าลังอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ  ซึ่งบริษัทได้ก าหนดนโยบายการเข้า
ลงทุนว่าโครงการที่บริษัทจะเขา้ลงทุนนั้นจะต้องมี  IRR ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 15 และบริษัทได้ว่าจ้างบริษัทจาก
ต่างประเทศเป็นผู้ศึกษาและท า Due Diligent คาดว่าจะได้ผลส าเร็จในเวลาอันใกลน้ี้ และจะขอชี้แจงให้ผู้ถือหุน้
ทราบอีกครั้งเม่ือบริษัทขออนุมัติการเข้าท ารายการ 

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า การเพิ่มทุนจะด าเนินการเสร็จสิน้เม่ือไร และจะเริ่มด าเนินการ
ต่างๆ  ได้เมื่อไร 

นายพูลพิพัฒน์  ตันธนสนิ  ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ัดการ  ได้ชี้แจงว่า  การเพิ่มทุนจะ
ด าเนินการเสร็จสิน้ภายในไตรมาส 3  และจะเริ่มด าเนินการหลังจากผ่านการอนุมัติจากผู้ถอืหุ้นในวันนี ้

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า บริษัทจะเข้าลงทุนโครงการพลังงานแสงอาทติย์ที่ญี่ปุ่น จ านวน
ร้อยละ 15  เป็นเงินจ านวนเกือบ 600 ล้านบาท  แต่บริษัทเพิม่ทุนจ านวน 70 ล้านหุ้น เป็นเงินจ านวน 329 ล้าน
บาท  บริษัทได้วางแผนการจัดหาเงินทุนส่วนที่เหลืออย่างไร   

นายพูลพิพัฒน ์  ตันธนสิน  ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ัดการ  ได้ชี้แจงว่า   ขณะนี้ยังอยู่
ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ  ซึ่งโครงการมีแผนการจัดหาเงินทุนที่  30:70 คือ เงินลงทุน         
ร้อยละ 30 และเงินกู้ร้อยละ 70 หรือ 20:80  คือเงินลงทุนรอ้ยละ 20 และเงินกู้ร้อยละ 80 ดังนั้น จึงต้องรอผล
การศึกษาโครงการเสร็จสิ้นก่อนจึงจะทราบความชัดเจน ซึ่งบริษัทจะต้องน าโครงการดังกล่าวขออนุมัติกับผู้ถือ
หุ้นอีกครั้งหนึ่ง 
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ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามถึงความชัดเจนในการเข้าลงทนุในโครงการนี้ว่าจะเกิดขึ้นเม่ือใด  
เนื่องจากงบการเงินไตรมาส 1 ของบริษัทไตรมาส 1 มีผลประกอบการขาดทุน   จึงเกรงว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้
ของบริษัทท าให้ก าไรต่อหุน้ลดลง และโครงสร้างรายได้ของบริษัทจะเป็นอย่างไรต่อไป 

นายพูลพิพัฒน์ ตนัธนสนิ  ประธานคณะกรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ัดการ  ได้ชี้แจงว่า  บริษัทเกือบจะถึง
จุดสูงสุดแล้ว และอาจจะเกิดความเสี่ยง หากบริษัทยังคงท าธุรกิจนี้เพียงธุรกิจเดียว  ดังนั้นบริษัทจะต้องมีการ
ขยายธุรกิจ และโครงสร้างรายได้อาจจะต้องเปลี่ยนไปด้วย บริษัทคาดว่าสัดส่วนรายได้ในส่วนของหม้อแปลง
ไฟฟ้าจะลดน้อยลงเมื่อเทียบกบัเงินลงทุนและรายได้จากโครงการพลังงานในอนาคต โดยรายได้อาจจะเหลือ 
80:20 และในการลงทุนในช่วงแรกอาจไม่ก่อให้เกิดรายได้มากนัก 

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า ด้วยลักษณะธุรกิจของธุรกิจพลังงานทางเลือก จะพบว่าจะมีผล
การด าเนินขาดทุนในช่วงแรกอยู่หลายปี  ขอใหบ้ริษัทชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IRR ของโครงการนี้ และม ี
Payback กี่ปี  แล้วบริษัทจะเริม่มีก าไรภายในกี่ปี 

นายพูลพิพัฒน ์ตันธนสิน  ประธานคณะกรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ัดการ  ได้ชี้แจงว่า  เรื่องต่างๆ ที่ผู้ถือ
หุ้นถาม บริษัทก าลังอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ  ซึ่งบริษัทได้ก าหนดนโยบายการเข้า
ลงทุนว่าโครงการที่บริษัทจะเขา้ลงทุนนั้นจะต้องมี  IRR ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 15 และบริษัทได้ว่าจ้างบริษัทจาก
ต่างประเทศเป็นผู้ศึกษาและท า Due Diligent คาดว่าจะได้ผลส าเร็จในเวลาอันใกลน้ี้ และจะขอชี้แจงให้ผู้ถือหุน้
ทราบอีกครั้งเม่ือบริษัทขออนุมัติการเข้าท ารายการ 

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า การเพิ่มทุนจะด าเนินการเสร็จสิน้เม่ือไร และจะเริ่มด าเนินการ
ต่างๆ  ได้เมื่อไร 

นายพูลพิพัฒน์  ตันธนสนิ  ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ัดการ  ได้ชี้แจงว่า  การเพิ่มทุนจะ
ด าเนินการเสร็จสิน้ภายในไตรมาส 3  และจะเริ่มด าเนินการหลังจากผ่านการอนุมัติจากผู้ถอืหุ้นในวันนี ้

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า บริษัทจะเข้าลงทุนโครงการพลังงานแสงอาทติย์ที่ญี่ปุ่น จ านวน
ร้อยละ 15  เป็นเงินจ านวนเกือบ 600 ล้านบาท  แต่บริษัทเพิม่ทุนจ านวน 70 ล้านหุ้น เป็นเงินจ านวน 329 ล้าน
บาท  บริษัทได้วางแผนการจัดหาเงินทุนส่วนที่เหลืออย่างไร   

นายพูลพิพัฒน ์  ตันธนสิน  ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ัดการ  ได้ชี้แจงว่า   ขณะนี้ยังอยู่
ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ  ซึ่งโครงการมีแผนการจัดหาเงินทุนที่  30:70 คือ เงินลงทุน         
ร้อยละ 30 และเงินกู้ร้อยละ 70 หรือ 20:80  คือเงินลงทุนรอ้ยละ 20 และเงินกู้ร้อยละ 80 ดังนั้น จึงต้องรอผล
การศึกษาโครงการเสร็จสิ้นก่อนจึงจะทราบความชัดเจน ซึ่งบริษัทจะต้องน าโครงการดังกล่าวขออนุมัติกับผู้ถือ
หุ้นอีกครั้งหนึ่ง 

11 
 

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า การเพิ่มทุนจ านวนเงิน 329 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 180 ล้านบาท
ลงทุนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์   อีก 149 ล้านบาทไปลงทุนพลังงานไบโอแมส ในประเทศใช่หรือไม ่ และ
ตามที่บริษัท และ บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด ได้ร่วมลงทนุจัดตั้ง บริษัท พีพีดับบลิวอี จ ากัด  เพื่อประกอบ
ธุรกิจพลังงาน โดยแต่ละฝ่ายลงทุนในสัดส่วน 50:50 และมีขา่วว่าทาง  UAC จะเข้าซื้อโรงไฟฟ้า 1.5 เมกะวัตต์
ที่เชียงใหม่  3 เมกะวัตต์ที่ขอนแก่น และที่ราชบุรทีี่ได้ซื้อไปแล้ว ไม่ทราบว่า 149 ล้านบาทนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
โครงการต่างๆ เหล่านี้หรือไม ่

นายพูลพิพัฒน ์ ตันธนสิน  ประธานคณะกรรมการบรหิาร และกรรมการผู้จัดการ  ได้ชี้แจงว่า  โครงการต่างๆ ที่
กล่าวถึงเป็นโครงการของทาง UAC ซึ่งได้ด าเนินการไปแล้ว ไม่เกี่ยวข้องกับจ านวนเงิน 149 ล้านบาท เงินลงทนุ 
149 ล้านบาท  จะลงทุนโครงการใหม่  

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า นักลงทุนที่ชื่อ นางสาวแคทรียา บีเวอร์  ประกอบธุรกิจอะไร  และ 
นักลงทุนจากประเทศลาว ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย
ได้หรือไม ่

นายพูลพิพัฒน ์ตันธนสิน  ประธานคณะกรรมการบรหิาร และกรรมการผู้จัดการ  ได้ชี้แจงว่า  เท่าที่บริษัททราบ 
นางสาวแคทรียา บีเวอร์  ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน  ส าหรับนักลงทนุสัญชาติลาวที่จะเข้ามาถือหุ้นใน
บริษัทนั้นเปน็ไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า 1. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในหนังสือเชิญประชุม ล าดับที่ 3 หน้า 7 
พบว่ามีการท าโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลไบโอแมสด้วยนั้น  มีความคืบหน้าเป็นอย่างไร   2. คุณสถิตย์           
ลิ่มพงศ์พันธุ์ จะมาเป็นประธานคณะกรรมการบริษัทหรือไม่  และนักลงทุนกลุ่มนี้จะเข้ามาเป็นกรรมการหรือไม่  

นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน  ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ  ได้ชี้แจงว่า  1.โครงการ
โรงไฟฟ้าชีวมวลก าลังอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ  หากโครงการเป็นไปตามที่ก าหนดไว้  
จะต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอีกครั้ง   2. คุณสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธ์  ไม่ได้มาเป็นประธาน
คณะกรรมการบริษัท และนักลงทุนกลุ่มนี้ไม่ได้เข้ามาเป็นกรรมการแต่อย่างใด 

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า รายชื่อกลุ่มนักลงทุนจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อแล้วใช่หรือไม่  

นายพูลพิพัฒน์  ตันธนสิน  ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ  ได้ชี้แจงว่า    รายชื่อกลุ่มนัก
ลงทุนจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อแล้ว เมื่อผ่านการอนุมัติจากที่ประชุม บริษัทจะด าเนินการตามขั้นตอนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า บริษัทได้ก าหนดสัดส่วนการเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement )ส าหรับแต่ละคนไว้เรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่  และคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของจ านวนหุ้น
ทั้งหมด  
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นายพูลพิพัฒน์  ตันธนสิน  ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ  ได้ช้ีแจงว่า  บริษัทจะ
ด าเนินการเพิ่มทุนจ านวน 70 ล้านหุ้น  โดยกลุ่มนักลงทุนจะจัดสรรจ านวนหุ้นระหว่างกันเอง  จ านวนหุ้นเพิ่มทุน
ดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.93 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม  นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 

มติท่ีประชุม    ที่ประชุมได้พจิารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุน้เพิ่มทุน จ านวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อการเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) และการมอบหมายให้นาย 
พูลพิพัฒน ์ ตันธนสิน หรือบุคคลที่นายพูลพิพฒัน ์ ตนัธนสิน มอบหมายมีอ านาจในการพิจารณาก าหนด แก้ไข
เพิ่มเติม และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ากัดดังกล่าวข้างต้นตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 

เห็นด้วยจ านวน 127,294,361 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9998 
ไม่เห็นด้วยจ านวน               212 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0002 
และงดออกเสียงจ านวน               100 เสียง  

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้นอีกจ านวน 10 ราย นับจ านวนหุน้ได้
10,221 หุ้น ท าให้มีจ านวนผู้ถอืหุ้นและผูร้ับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนีร้วมทั้งสิ้นจ านวน 94 ราย รวม
เป็นจ านวนหุ้นทั้งสิ้น 127,294,673 หุ้น 

วาระท่ี 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ผู้ถือหุ้นได้เสนอความเห็นและสอบถามประเด็นต่างๆ สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า ขอทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน บริษัท พีพี
ดับบลิวอี จ ากัด ระหว่างบริษัทกับบริษัท ยูเอซี  เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด 

นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน  ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ  ได้ช้ีแจงว่า  ขณะนี้ได้
ด าเนินการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนดังกล่าวแล้วด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท และอยู่ระหว่างการศึกษา
ความเป็นไปได้ของโครงการต่างๆ ที่จะร่วมลงทุน 

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการแต่ละโครงการต้องใช้
ระยะเวลาการศึกษานานเท่าไร 

นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน  ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ  ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากทั้งบริษัท 
และบริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ากัด (มหาชน)  ต่างก็เป็นบริษัทจดทะเบียน ดังนั้นเพื่อมิให้เกิดความเสี่ยงจากการ
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นายพูลพิพัฒน์  ตันธนสิน  ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ  ได้ช้ีแจงว่า  บริษัทจะ
ด าเนินการเพิ่มทุนจ านวน 70 ล้านหุ้น  โดยกลุ่มนักลงทุนจะจัดสรรจ านวนหุ้นระหว่างกันเอง  จ านวนหุ้นเพิ่มทุน
ดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.93 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม  นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 

มติท่ีประชุม    ที่ประชุมได้พจิารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุน้เพิ่มทุน จ านวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อการเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) และการมอบหมายให้นาย 
พูลพิพัฒน ์ ตันธนสิน หรือบุคคลที่นายพูลพิพฒัน ์ ตนัธนสิน มอบหมายมีอ านาจในการพิจารณาก าหนด แก้ไข
เพิ่มเติม และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ากัดดังกล่าวข้างต้นตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 

เห็นด้วยจ านวน 127,294,361 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9998 
ไม่เห็นด้วยจ านวน               212 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0002 
และงดออกเสียงจ านวน               100 เสียง  

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้นอีกจ านวน 10 ราย นับจ านวนหุน้ได้
10,221 หุ้น ท าให้มีจ านวนผู้ถอืหุ้นและผูร้ับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนีร้วมทั้งสิ้นจ านวน 94 ราย รวม
เป็นจ านวนหุ้นทั้งสิ้น 127,294,673 หุ้น 

วาระท่ี 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ผู้ถือหุ้นได้เสนอความเห็นและสอบถามประเด็นต่างๆ สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า ขอทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน บริษัท พีพี
ดับบลิวอี จ ากัด ระหว่างบริษัทกับบริษัท ยูเอซี  เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด 

นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน  ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ  ได้ช้ีแจงว่า  ขณะนี้ได้
ด าเนินการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนดังกล่าวแล้วด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท และอยู่ระหว่างการศึกษา
ความเป็นไปได้ของโครงการต่างๆ ที่จะร่วมลงทุน 

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการแต่ละโครงการต้องใช้
ระยะเวลาการศึกษานานเท่าไร 

นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน  ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ  ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากทั้งบริษัท 
และบริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ากัด (มหาชน)  ต่างก็เป็นบริษัทจดทะเบียน ดังนั้นเพื่อมิให้เกิดความเสี่ยงจากการ
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เข้าลงทุนดังกล่าว จึงได้มีการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา ทั้งทางด้านการเงินและด้านกฎหมาย เพื่อท าการศึกษา
ข้อมูลของโครงการจึงต้องให้เวลากับทีมที่ปรึกษาในการด าเนินการ 

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า โครงการพลังงานแสงอาทิตย์มีผลตอบแทนจ านวนเท่าไร 

นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ  ได้ชี้แจงว่า  ก าลังด าเนินการ
ท า Due Diligent   จึงต้องรอผลการศึกษาดังกล่าวจึงจะทราบรายละเอียดที่แน่นอน ซึ่งผลตอบแทนโครงการ
พลังงานแสงอาทิตย์คาดว่าจะไม่ต่ ากว่าต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก  WACC  ของบริษัทและบริษัทจะต้อง
ขออนุมัติการลงทุนกับผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่งต่อไป  

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า บริษัทมีทิศทางในการด าเนินธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งเป็นธุรกิจ
เดิมของบริษัทอย่างไร   

นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ  ได้ชี้แจงว่า   บริษัทยังคง
ด าเนินธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้าตามแผนและเป้าหมายที่ก าหนดไว้  โดยเป้าหมายคือต้องแข่งขันในตลาดโลกได้  
ณ ปัจจุบัน บริษัทได้รับค าสั่งซื้อจากประเทศปานามา จ านวน 100 กว่าล้านบาท  และค าสั่งซื้อจากประเทศ
ญี่ปุ่นซึ่งมาจากงานพลังงานแสงอาทิตย์  รวมถึงในประเทศไทยได้มีการเปิดประมูลไปแล้ว 200 กว่าเมกะวัตต์ 
ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเซ็นสัญญา  คาดว่าได้รับงานในไตรมาสที่ 3 และจะรีบด าเนินการส่งของให้ทันในไตร
มาสที่ 3 และ 4  นอกจากนี้ยังรอการประมูลงานของหน่วยงานราชการอีก  ดังนั้น บริษัทยังคงเป้าหมายที่
ก าหนดไว้เช่นเดิม 

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า เพราะเหตุใดงบการเงินประจ าไตรมาส 1 ที่ผ่านมา จึงมีผลการ
ด าเนินงานขาดทุนจ านวนมากกว่าไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา 

นายพูลพิพัฒน์  ตันธนสิน  ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ  ได้ชี้แจงว่า  เนื่องจาก          
1.บริษัทต้องส่งสินค้าให้ทันตามความต้องการของลูกค้าให้เสร็จสิ้นภายในส้ินปี  จึงท าให้ไตรมาส 4 มียอดขาย
สูงกว่าไตรมาสอื่นๆ ในปีเดียวกัน  2. ส าหรับไตรมาส 1 ยอดขายจะน้อย ซึ่งเป็นปกติของธุรกิจ  ดังนั้นธุรกิจนี้จะ
พิจารณาเป็นรายไตรมาสไม่ได้ ต้องพิจารณาจากยอดขายทั้งปี 

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า การไปลงทุนในคร้ังนี้จะส่งผลกระทบกับงบการเงินของบริษัท
อย่างไร  จะส่งผลให้บริษัทขาดทุนในปีนี้หรือไม่ 

นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน  ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดการ  ได้ชี้แจงว่า  บริษัทได้เพิ่มทุน
ในครั้งนี้เนื่องจากเป็นแหล่งเงินทุนที่ไม่มีดอกเบี้ย  เพื่อให้กระทบกับงบการเงินน้อยที่สุด  แต่อย่างไรก็ตาม  
โครงการยังอยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้   

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้แนะน าให้บริษัท พิจารณาออกหุ้นกู้หรือเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม  เนื่องจากมี
ผู้ถือหุ้นหลายท่านถือหุ้นบริษัทมาหลายปี จึงอยากได้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนบ้าง 

25

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 2

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1



14 
 

นายพูลพิพัฒน์  ตันธนสิน  ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ   ได้รับค าแนะน าไว้พิจารณา
ต่อไป 

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า ปัจจุบันบริษัทมี Order Backlogs อยู่เท่าไร และคุณสถิตย์       
ลิ่มพงศ์พันธ์  ที่จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นนั้น มีส่วนในการเพิ่มปริมาณงานของบริษัทหรือไม่   

นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน  ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ   ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบัน บริษัทมี 
Order Backlogs อยู่ไม่ต่ ากว่า 100 ล้านบาท และยังมีงานประมูลจากหน่วยงานราชการ  งานจากภาคเอกชน
ในส่วนของพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศ รวมถึงงานต่างประเทศที่จะเพิ่มเข้ามาอีก    

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า ในอนาคตบริษัทจะเปลี่ยนจากบริษัทจดทะเบียนใน MAI ไปอยู่ใน 
SET หรือไม่   

นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน  ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ  ชี้แจงว่า การย้ายดังกล่าวต้อง
พิจารณาจากทุนจดทะเบียนด้วย หากทุนจดทะเบียนเข้าเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์  ก็เปลี่ยนไปอยู่ SET ได้ 

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า Gross Margin ของบริษัทอยู่ที่เท่าไร 

นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ   ได้ชี้แจงว่า หากพิจารณาจาก
งบการเงินบริษัท จะพบว่า Net Margin จะอยู่ที่ร้อยละ  8-10 ส่วน Gross Margin จะอยู่ในหลายระดับ 

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า ราคาเหล็กที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลกระทบกับบริษัทหรือไม่  

นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน  ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ   ได้ชี้แจงว่า ราคาเหล็กที่เพิ่ม
สูงขึ้นเม่ือเทียบกับต้นทุนแล้วไม่ส่งผลกระทบกับบริษัท    

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า บริษัทได้รับค าสั่งซื้อหม้อแปลงอะมอฟัส จ านวนเท่าไรแล้ว 
หลังจากมีการเซ็น MOU กับการไฟฟ้านครหลวง  

นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า  บริษัทได้ขายหม้อ
แปลงไฟฟ้าอะมอฟัสให้กับเอกชนไปหลายโครงการแล้ว  ส าหรับการไฟฟ้านครหลวงนั้น บริษัทก าลังรอการ
อนุมัติ ซึ่งบริษัทก าลังคิดว่าจะด าเนินการอย่างไรให้การไฟฟ้านครหลวงสั่งซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าที่ประหยัด
พลังงาน  แต่มีราคาค่อนข้างสูง 

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า บริษทัมีคู่แข่ง ในการผลิตหม้อแปลงอะมอฟัสจ านวนกี่ราย 

นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ   ได้ชี้แจงว่า บริษัทมีคู่แข่งใน
การผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าอะมอฟัส  จ านวน 1 ราย ซึ่งไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 
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นายพูลพิพัฒน์  ตันธนสิน  ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ   ได้รับค าแนะน าไว้พิจารณา
ต่อไป 

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า ปัจจุบันบริษัทมี Order Backlogs อยู่เท่าไร และคุณสถิตย์       
ลิ่มพงศ์พันธ์  ที่จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นนั้น มีส่วนในการเพิ่มปริมาณงานของบริษัทหรือไม่   

นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน  ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ   ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบัน บริษัทมี 
Order Backlogs อยู่ไม่ต่ ากว่า 100 ล้านบาท และยังมีงานประมูลจากหน่วยงานราชการ  งานจากภาคเอกชน
ในส่วนของพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศ รวมถึงงานต่างประเทศที่จะเพิ่มเข้ามาอีก    

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า ในอนาคตบริษัทจะเปลี่ยนจากบริษัทจดทะเบียนใน MAI ไปอยู่ใน 
SET หรือไม่   

นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน  ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ  ชี้แจงว่า การย้ายดังกล่าวต้อง
พิจารณาจากทุนจดทะเบียนด้วย หากทุนจดทะเบียนเข้าเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์  ก็เปลี่ยนไปอยู่ SET ได้ 

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า Gross Margin ของบริษัทอยู่ที่เท่าไร 

นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ   ได้ชี้แจงว่า หากพิจารณาจาก
งบการเงินบริษัท จะพบว่า Net Margin จะอยู่ที่ร้อยละ  8-10 ส่วน Gross Margin จะอยู่ในหลายระดับ 

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า ราคาเหล็กที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลกระทบกับบริษัทหรือไม่  

นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน  ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ   ได้ชี้แจงว่า ราคาเหล็กที่เพิ่ม
สูงขึ้นเม่ือเทียบกับต้นทุนแล้วไม่ส่งผลกระทบกับบริษัท    

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า บริษัทได้รับค าสั่งซื้อหม้อแปลงอะมอฟัส จ านวนเท่าไรแล้ว 
หลังจากมีการเซ็น MOU กับการไฟฟ้านครหลวง  

นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า  บริษัทได้ขายหม้อ
แปลงไฟฟ้าอะมอฟัสให้กับเอกชนไปหลายโครงการแล้ว  ส าหรับการไฟฟ้านครหลวงนั้น บริษัทก าลังรอการ
อนุมัติ ซึ่งบริษัทก าลังคิดว่าจะด าเนินการอย่างไรให้การไฟฟ้านครหลวงสั่งซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าที่ประหยัด
พลังงาน  แต่มีราคาค่อนข้างสูง 

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า บริษทัมีคู่แข่ง ในการผลิตหม้อแปลงอะมอฟัสจ านวนกี่ราย 

นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ   ได้ชี้แจงว่า บริษัทมีคู่แข่งใน
การผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าอะมอฟัส  จ านวน 1 ราย ซึ่งไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 
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ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้แนะน าว่า 1.ให้บริษัทเปลี่ยนจากการส่ง CD  Annual Report เป็นส่งข้อมูล            
ลงใน Flash Drive แทน เนื่องจากปัจจุบันไม่ค่อยมีเครื่องอ่าน CD แล้ว  2. โรงแรมควรเปิดให้ใช้ Wi-Fi ฟรี                
3. แสงไฟในห้องประชุม ไม่สามารถอ่านหนังสือได้ 

นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน   ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ  ได้รับค าแนะน าไว้พิจารณา
ต่อไป 

เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องอื่นใดอีก  ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วม
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 และกล่าวปิดประชุม 

 

 ปิดประชุมเวลา 15.20  น. 

 

 

ลงชื่อ 
 

ประธานทีป่ระชุม 

 (นายพูลพิพัฒน์ ตนัธนสนิ)  
 
 

ลงชื่อ  
 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 (นางสาวบุญพา   รุดดิษฐ)์  
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รายละเอียดกรรมการท่ีเสนอให้แต่งตั้งในครั้งน้ี 

ชื่อ นายพลรชฎ  เปียถนอม 

อายุ 64 ปี 

สัญชาติ ไทย 

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 
 หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC) รุ่น

ที่ 31/2014 

ประวัติการท างาน  ผู้อ านวยการโครงการศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธรุกิจ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

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

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน  กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากัด
(มหาชน) 

 กรรมการ บริษัท สร้างคนเก่ง จ ากัด  

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี ่จ ากัด(มหาชน) 

กิจการท่ีไรม่ใช่บริษัทจดทะเบียน บริษัท สร้างคนเก่ง จ ากัด 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจท า
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บริษัท 

ความเชี่ยวชาญ 

ไม่มี 

 

ด้านการบริหารงาน  

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง  กรรมการและกรรมการอิสระ 
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รายละเอียดกรรมการท่ีเสนอให้แต่งตั้งในครั้งน้ี 

ชื่อ นายพลรชฎ  เปียถนอม 

อายุ 64 ปี 

สัญชาติ ไทย 

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 
 หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC) รุ่น

ที่ 31/2014 

ประวัติการท างาน  ผู้อ านวยการโครงการศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธรุกิจ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

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

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน  กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากัด
(มหาชน) 

 กรรมการ บริษัท สร้างคนเก่ง จ ากัด  

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี ่จ ากัด(มหาชน) 

กิจการท่ีไรม่ใช่บริษัทจดทะเบียน บริษัท สร้างคนเก่ง จ ากัด 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจท า
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บริษัท 

ความเชี่ยวชาญ 

ไม่มี 

 

ด้านการบริหารงาน  

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง  กรรมการและกรรมการอิสระ 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 6 ปี 

วันท่ีไรด้รับการแต่งตั้ง 28 กรกฎาคม 2554 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท หุ้นสามัญจ านวน 203,700 หุ้น   คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.075 

ส่วนไรด้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม
ในกิจการใดๆท่ีบรษิัทหรือบริษัท
ย่อยเป็นคู่สัญญา 

ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ
ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

-ไม่มี- 

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 
2 ปีที่ผ่านมา    

-ไม่มี- 

กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการ
บรหิารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ี
ปรึกษาที่ไรด้รับเงินเดือนประจ า 

-ไม่มี- 

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบ
บัญชี หรือท่ีปรึกษากฎหมาย 

-ไม่มี- 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจท่ีมีนัยส าคัญ
อันอาจมีผลท าให้ไรม่สามารถท า
หน้าที่ไรด้อย่างเป็นอิสระ 

-ไม่มี- 

ส่วนไรด้เสียในวาระท่ีเสนอในการ
ประชุมครั้งน้ี  

เป็นผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการในวาระที่ 5 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2559  จ านวน 11 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 11 ครั้ง 

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้ว เห็นว่า นายพลรชฎ เปียถนอม มีคุณสมบัติ
การเป็นกรรมการ ตามที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และ
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท  

(ผู้ท่ีไรด้รับการเสนอชื่อน้ีไรม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ) 
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รูป 

 

ชื่อ พูลพิพัฒน์  ตันธนสิน 

อายุ 64  ป ี

สัญชาติ ไทย 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้าก าลัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ 

 

 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่117/2009 
 หลักสูตร Accreditation Program  (DAP) รุ่นที ่77/2009    
 หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 4/2009      
 หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC รุ่นที่ 20/2015)                                                                                     

ประวัติการท างาน  กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท คิวทซีี เอนเนอร์ยี่ จ ากัด
(มหาชน) 

 กรรมการ บริษัท เอ็มดิก โฮลดิ้ง จ ากัด 
 กรรมการ หจก. จรนิทร์ อพารท์เม้นท์ 
 กรรมการ บริษัท คิวทีซีปานโก จ ากัด 
 กรรมการ บริษัท พีพีดับบลิวอี จ ากัด 
 กรรมการ บริษัท คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร์ จ ากัด 

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี ่จ ากัด (มหาชน) 

กิจการท่ีไรม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
 บริษัท เอ็มดิก โฮลดิ้ง จ ากัด / หจก. จรินทร์ อพาร์ทเม้นท์/บรษิัท คิวทีซี   

ปานโก จ ากัด/บริษัท พีพีดับบลิวอี จ ากัด/บริษัท คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร์ 
จ ากัด 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืนท่ีอาจ
ท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ความเชี่ยวชาญ 

ไม่มี 

 

ด้านหม้อแปลงไฟฟ้า 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง  กรรมการ 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 6 ปี  

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 4
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รูป 

 

ชื่อ พูลพิพัฒน์  ตันธนสิน 

อายุ 64  ป ี

สัญชาติ ไทย 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้าก าลัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ 

 

 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่117/2009 
 หลักสูตร Accreditation Program  (DAP) รุ่นที ่77/2009    
 หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 4/2009      
 หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC รุ่นที่ 20/2015)                                                                                     

ประวัติการท างาน  กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท คิวทซีี เอนเนอร์ยี่ จ ากัด
(มหาชน) 

 กรรมการ บริษัท เอ็มดิก โฮลดิ้ง จ ากัด 
 กรรมการ หจก. จรนิทร์ อพารท์เม้นท ์
 กรรมการ บริษัท คิวทีซีปานโก จ ากัด 
 กรรมการ บริษัท พีพีดับบลิวอี จ ากัด 
 กรรมการ บริษัท คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร์ จ ากัด 

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี ่จ ากัด (มหาชน) 

กิจการท่ีไรม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
 บริษัท เอ็มดิก โฮลดิ้ง จ ากัด / หจก. จรินทร์ อพาร์ทเม้นท์/บรษิัท คิวทีซี   

ปานโก จ ากัด/บริษัท พีพีดับบลิวอี จ ากัด/บริษัท คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร์ 
จ ากัด 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืนท่ีอาจ
ท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ความเชี่ยวชาญ 

ไม่มี 

 

ด้านหม้อแปลงไฟฟ้า 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง  กรรมการ 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 6 ปี  

วันท่ีไรด้รับการแต่งตั้ง 28 กรกฎาคม 2554 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท หุ้นสามัญจ านวน 598,600 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.22 

ส่วนไรด้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม
ในกิจการใดๆท่ีบริษัทหรือบริษัท
ย่อยเป็นคู่สัญญา 

 
ไม่มี 

ส่วนไรด้เสียในวาระท่ีเสนอในการ
ประชุมครั้งน้ี  

เป็นผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อให้พิจารณาแต่งต้ังด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการ
ที่ออกตามวาระในวาระที่ 5 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2559  จ านวน 11 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 11 ครั้ง 

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้ว เห็นว่า นายพูลพิพัฒน์  ตันธนสิน มี
คุณสมบัติการเป็นกรรมการ ตามที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับ
บริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

(ผู้ท่ีไรด้รับการเสนอชื่อน้ีไรม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ) 
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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 านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท 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 านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

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

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

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  

8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 
9. กรรมการอิสระแต่ละคนด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี 
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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 านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท 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 านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

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

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

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  

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

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 6

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7
 

 

 

 

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชี 
บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด  
 

ชื่อ – นามสกุล : นายนรินทร์ จูระมงคล 

ต าแหน่ง : ผู้จัดการอาวุโส 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขท่ี 

: 8593 

ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี : 15 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 ไรด้ รับ
แต่งตั้ง 

: ไม่มี 

หมายเลขติดต่อและอีเมล์ : 
 

โทรศัพท์ 02-2058222 

อีเมล์ narin.churamongkol@th.gt.com  
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 6

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7
 

  

 

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชี 
บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด  

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

: 6549 

ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี : 18 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 ไรด้ รับ
แต่งตั้ง 

: ไม่มี 

หมายเลขติดต่อและอีเมล์ : โทรศัพท์ 02-2058222 

 อีเมล์ kanyanat.sriratchatchaval@th.gt.com  
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ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชี 
บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด  

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

: 6549 

ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี : 18 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 ไรด้ รับ
แต่งตั้ง 

: ไม่มี 

หมายเลขติดต่อและอีเมล์ : โทรศัพท์ 02-2058222 

 อีเมล์ kanyanat.sriratchatchaval@th.gt.com  
 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 6

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 

 

 

 

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชี 
บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด  
 

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

: 6624 

ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี : 17 ปี 
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 ท่ี ถือ ณ วัน ท่ี ไรด้ รับ
แต่งตั้ง 

: - ไม่มี - 

หมายเลขติดต่อและอีเมล์ : โทรศัพท์ 02-2058222 

มือถือ 081-6572100 

อีเมล์  teerasak.chuasrisakul@th.gt.com 
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ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชี 
บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด  
 

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

: 6977 

ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี : 15 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 ไรด้ รับ
แต่งตั้ง 

: - ไม่มี - 

หมายเลขติดต่อและอีเมล์ : โทรศัพท์ 02-2058222 

มือถือ 081-4997743 

อีเมล์  sansanee.poolsawat@th.gt.com 
 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 6

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7
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ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชี 
บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด  
 

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

: 6977 

ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี : 15 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 ไรด้ รับ
แต่งตั้ง 

: - ไม่มี - 

หมายเลขติดต่อและอีเมล์ : โทรศัพท์ 02-2058222 

มือถือ 081-4997743 

อีเมล์  sansanee.poolsawat@th.gt.com 
 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 7

 
 

รายละเอียดเบื องต้นใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื อหุ้นสามัญของบริษัททีจัดสรรให้แก่ 
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 

ประเภทและชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื อหุ้นสามัญของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จํากัด 
(มหาชน) (QTCW1) ชนิดระบุชือผู้ ถือหุ้น และเปลียนมือได้ โดยจะเสนอ
ขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น  

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ ไม่เกิน 1 ปี นบัจากวนัทีออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ 

จาํนวนทีออกและเสนอขาย ไม่เกิน 67,500,000 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย 0.00 บาท (ศนูย์บาท) 

อัตราการใช้สิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื อหุ้ นสามัญเพิมทุนได้ 1 หุ้ น               
(อาจเปลียนแปลงในภายหลังตามเงือนไขการปรับสิทธิ ตามทีระบุไว้ใน
ข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิและผู้ ถือ
หุ้นใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซื อหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัท (“ข้อกําหนด
สทิธิ”)) 

ราคาการใช้สิทธิ 10.00 บาท ต่อ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงือนไข
การปรับสิทธิตามทีระบใุนข้อกําหนดสิทธิ 

วันทีออกใบสาํคัญแสดงสิทธิ คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลทีคณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้
มีอํานาจกําหนดภายหลงัจากได้รับอนุมตัิจากทีประชุมผู้ ถือหุ้น แต่ไม่เกิน 
1 ปีนบัจากได้รับมติจากทีประชุมผู้ ถือหุ้นให้ออกและเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 

จํานวนหุ้นทีออกเพือรองรับใบสําคัญแสดง
สิทธิ 

ไม่เกิน 67,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือเท่ากับ 
ร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นสามญัทีจําหน่ายได้แล้วทั งหมดของบริษัท 

วิธีการจัดสรร จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น ในอตัราส่วน 4 
หุ้นเดิม ต่อ ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ตามรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิได้รับ
จดัสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื อหุ้นสามัญของบริษัททีปรากฏในสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหุ้น โดยกําหนดให้วนัที 9 พฤษภาคม 2560 เป็นวนักําหนด
รายชือผู้ ถือหุ้ นทีจะมีสิทธิได้รับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื อหุ้ น
สามญัของบริษัท (QTCW1) และกําหนดวนัปิดสมดุทะเบียนเพือรวบรวม
รายชือผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ เป็นวนัที 11 พฤษภาคม 2560 

ทั งนี  ภายหลังการคํานวณสิทธิของผู้ ถือหุ้นทีจะได้รับจัดสรรใบสําคัญ
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แสดงสิทธิ ในกรณีทีมีเศษให้ปัดทิ งทั งจํานวน ใบสําคัญแสดงสิทธิทีเหลือ
จากการจดัสรรทั งหมด บริษัทจะทําการยกเลิกใบสําคญัแสดงสิทธิส่วนที
เหลือจํานวนดงักล่าว  

เงือนไขและระยะเวลาการใช้สิทธิ ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั ง
จํานวนได้ทุกวันทําการสุดท้ายของแต่ละไตรมาส (มีนาคม มิถุนายน 
กนัยายน ธนัวาคม) ตลอดอายุของใบสําคญัแสดงสิทธิ (วันใช้สิทธิ)  โดย
วันใช้สิทธิครั งแรกจะตรงกับวนัทําการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน 2560 
ภายหลงัจากวนัออกใบสําคญัแสดงสิทธิ (วันใช้สิทธิครังแรก) และวนัใช้
สิทธิครั งสุดท้ายจะตรงกับวันครบอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ (วันใช้
สิทธิครังสุดท้าย)  

ทั งนี  หากวนัใช้สิทธิครั งสดุท้ายตรงกบัวนัหยดุทําการของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ให้ใช้สิทธิในวันทําการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิครั ง
สดุท้าย 

ใบสําคญัแสดงสิทธิทีเหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ได้ใช้สิทธิในวนัใช้สิทธิ
ใดๆ สามารถสะสมเพือนําไปใช้สิทธิได้ในวนัใช้สิทธิครั งต่อไป ตลอดอายุ
ใบสําคญัแสดงสิทธิ แต่หากครบกําหนดอายุของใบสําคญัแสดงสิทธิแล้ว 
ใบสําคญัแสดงสิทธิใดๆ ทีไม่ถกูใช้สิทธิจะถกูยกเลิกและสิ นผลไป 

ระยะเวลาการแจ้งความจาํนงในการใช้สิทธิ ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ QTCW1 ทีจะใช้สิทธิซื อหุ้นสามัญเพิมทุน
จะต้องแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ ภายในระยะเวลา 5 วนัทําการ ก่อน
วันใช้สิทธิในแต่ละครั ง ยกเว้นการแสดงความจํานงในการใช้สิทธิครั ง
สุดท้ายให้แสดงความจํานงในการใช้สิทธิไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้
สิทธิครั งสุดท้าย  

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ ตลาดหลกัทรัพย์เอม็ เอ ไอ 

ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิมทุนที เกิดจาก
การใช้สทิธิ 

ตลาดหลกัทรัพย์เอม็ เอ ไอ 

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น 1.  ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)  

ในกรณีทีมีการใช้สิทธิซื อหุ้นสามญัเพิมทุนรองรับตามใบสําคญัแสดง
สิทธิจนครบทั งจํานวนแต่ผู้ ใช้สิทธิมิใช่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัท จะ
เกิดผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิม โดยผู้ถือหุ้นเดิม
จะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงประมาณร้อยละ 20.00 เมือเทียบกับ
สดัส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 7
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2.  ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution)  

ภายหลังการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ: หุ้นของบริษัท 
จะได้รับผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) ประมาณร้อยละ 7.95 
(หมายเหต ุ: ราคาหุ้นสามญัของบริษัทก่อนการออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิมทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที นํามาใช้ในการคํานวณ
ผลกระทบด้านราคา ได้แก่ ราคาถวัเฉลีย 7 วนัทําการก่อนวนัประชุม
คณะกรรมการ ซึงมีราคาเท่ากบั 16.60 บาทต่อหุ้น 

3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งของกําไร (Earning per Share Dilution) 

 ไม่สามารถคํานวณได้เนืองจากบริษัทมีผลการดําเนินงานติดลบ 

เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพือรองรับการ
เปลียนแปลงการใช้สิทธิ 

เมือมีการดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตาม
เงือนไขในการปรับสิทธิตามทีกําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิและเงือนไขของ
ใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซื อหุ้นสามญัเพิมทุน ซึงเป็นเหตุตามทีกําหนดไว้
ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 34/2551 เรือง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื อหุ้นที
ออกใหม่ และหุ้นทีออกใหม่เพือรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิ 

การปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสทิธิ บริษัทจะต้องดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออตัราการใช้สิทธิ 
เมือเกิดเหตกุารณ์หนึงดงัต่อไปนี  

(1) เมือมีการเปลียนแปลงมูลค่าทีตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทอัน
เป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบง่แยกหุ้น 

(2) เมือบริษัทได้เสนอขายหุ้ นสามัญให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม และ/หรือ 
ประชาชนทัวไป และ/หรือ บุคคลในวงจํากัดในราคาต่อหุ้นของหุ้น
สุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัทีออกใหม่ซึงตํากว่าร้อยละ 90 ของราคา
ตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท 

(3) เมือบริษทัเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/
หรือ ประชาชนทัวไป และ/หรือ บุคคลในวงจํากัด โดยทีหลกัทรัพย์
นั นให้สิทธิทีจะแปลงสภาพ/เปลียนเป็นหุ้นสามญัหรือให้สิทธิในการ
ซื อหุ้นสามญั(เช่นหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ ใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซื อ
หุ้ นสามัญ) โดยทีราคาสุทธิต่อหุ้ นของหุ้ นสามัญทีออกใหม่เพือ
รองรับสิทธิดงักล่าวตํากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้น
สามญัของบริษทั 

(4) เมือบริษัทจ่ายเงินปันผลทั งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก ่
ผู้ ถือหุ้นของบริษทั 
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แสดงสิทธิ ในกรณีทีมีเศษให้ปัดทิ งทั งจํานวน ใบสําคัญแสดงสิทธิทีเหลือ
จากการจดัสรรทั งหมด บริษัทจะทําการยกเลิกใบสําคญัแสดงสิทธิส่วนที
เหลือจํานวนดงักล่าว  

เงือนไขและระยะเวลาการใช้สิทธิ ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั ง
จํานวนได้ทุกวันทําการสุดท้ายของแต่ละไตรมาส (มีนาคม มิถุนายน 
กนัยายน ธนัวาคม) ตลอดอายุของใบสําคญัแสดงสิทธิ (วันใช้สิทธิ)  โดย
วันใช้สิทธิครั งแรกจะตรงกับวนัทําการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน 2560 
ภายหลงัจากวนัออกใบสําคญัแสดงสิทธิ (วันใช้สิทธิครังแรก) และวนัใช้
สิทธิครั งสุดท้ายจะตรงกับวันครบอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ (วันใช้
สิทธิครังสุดท้าย)  

ทั งนี  หากวนัใช้สิทธิครั งสดุท้ายตรงกบัวนัหยดุทําการของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ให้ใช้สิทธิในวันทําการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิครั ง
สดุท้าย 

ใบสําคญัแสดงสิทธิทีเหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ได้ใช้สิทธิในวนัใช้สิทธิ
ใดๆ สามารถสะสมเพือนําไปใช้สิทธิได้ในวนัใช้สิทธิครั งต่อไป ตลอดอายุ
ใบสําคญัแสดงสิทธิ แต่หากครบกําหนดอายุของใบสําคญัแสดงสิทธิแล้ว 
ใบสําคญัแสดงสิทธิใดๆ ทีไม่ถกูใช้สิทธิจะถกูยกเลิกและสิ นผลไป 

ระยะเวลาการแจ้งความจาํนงในการใช้สิทธิ ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ QTCW1 ทีจะใช้สิทธิซื อหุ้นสามัญเพิมทุน
จะต้องแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ ภายในระยะเวลา 5 วนัทําการ ก่อน
วันใช้สิทธิในแต่ละครั ง ยกเว้นการแสดงความจํานงในการใช้สิทธิครั ง
สุดท้ายให้แสดงความจํานงในการใช้สิทธิไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้
สิทธิครั งสุดท้าย  

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ ตลาดหลกัทรัพย์เอม็ เอ ไอ 

ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิมทุนที เกิดจาก
การใช้สทิธิ 

ตลาดหลกัทรัพย์เอม็ เอ ไอ 

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น 1.  ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)  

ในกรณีทีมีการใช้สิทธิซื อหุ้นสามญัเพิมทุนรองรับตามใบสําคญัแสดง
สิทธิจนครบทั งจํานวนแต่ผู้ ใช้สิทธิมิใช่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัท จะ
เกิดผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิม โดยผู้ถือหุ้นเดิม
จะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงประมาณร้อยละ 20.00 เมือเทียบกับ
สดัส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ 
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(5) เมือบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าร้อยละ 90 ของกําไรสุทธิ
ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล 
สําหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ ในระหว่างอายุ
ของใบสําคญัแสดงสิทธิ  

(6) ในกรณีทีมีเหตกุารณ์ใดๆอนัทําให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเสียสิทธิ
และผลประโยชน์อนัพงึได้  โดยทีเหตุการณ์ใดๆนั นไม่ได้กําหนดอยู่
ในข้อ (1) – (5) บริษัทจะพิจารณาเพือกําหนดการเปลียนแปลง
ราคาการใช้สิทธิและ/หรือ อตัราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจํานวน
หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ QTCW1 แทนอตัราการใช้สิทธิ) อย่าง
เป็นธรรม โดยไม่ทําให้สิทธิของผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ QTCW1 
ด้อยกวา่เดิม 
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(F 534) 

แบบรายงานการเพิมทุน 
บริษัท ควิทซีี เอนเนอร์ยี จาํกดั (มหาชน)  

วันที 17 มีนาคม 2560 

ข้าพเจ้า บริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ยี จํากดั (มหาชน) (บริษัท) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั งที 3/2560 เมือวนัที 17 
มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 12.00  ถงึเวลา 15.40  น. เกียวกบัการเพิมทนุและการจดัสรรหุ้นเพิมทนุ ดงัต่อไปนี  

1. การเพิมทุน 

ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้เพิมทนุจดทะเบียนของบริษัท จาก 270,000,000 บาท เป็น 337,500,000 บาท โดย
ออกหุ้นสามญัเพิมทุน จํานวน 67,500,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 67,500,000 บาท โดยเป็นการเพิมทุนใน
ลกัษณะดงันี  

การเพิมทุน ประเภท จาํนวนหุ้น มูลค่าทีตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

  แบบกําหนดวตัถปุระสงค์ในการใช้เงินทนุ หุ้นสามญั 67,500,000 1.00 67,500,000 

  แบบมอบอํานาจทัวไป (General Mandate)     

 
2. การจัดสรรหุ้นเพิมทุน  

ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุนจํานวน 67,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
รวม 67,500,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี  

2.1 แบบกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน  

จัดสรรให้แก่ จาํนวนหุ้น 
อัตราส่วน 

(เดมิ : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อ
หุ้น) 

วัน เวลา จองซื อ 
และชําระเงนิค่าหุ้น หมายเหตุ 

เพือรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซื อ
หุ้นสามญัของบริษัททีออก
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตาม
สดัส่วน 

ไม่เกิน
67,500,000 

4 หุ้นสามญั : 

ใบสําคญัแสดง
สิทธิ 1 หน่วย 

0 จดัสรรให้แกผู่้ถือหุ้น
เดิมตามสดัส่วนการ
ถือหุ้น โดยไมค่ิด
มลูค่า (โปรดดู
รายละเอียดในสิงทีส่ง
มาด้วย 1) 

ราคาใช้สิทธิซื อ
หุ้นสามญั
เท่ากบั 10.00 
บาทต่อหุ้น 

หมายเหตุ  

กําหนดให้วนัที 9 พฤษภาคม 2560 เป็นวันกําหนดรายชือผู้ ถือหุ้นทีจะมีสิทธิได้รับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื อหุ้น
สามัญของบริษัท (QTCW1) และกําหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพือรวบรวมรายชือผู้ ถือหุ้ นตามมาตรา 225 ของ
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เป็นวนัที 11 พฤษภาคม 2560 

 

2.2 การดาํเนินการของบริษัท กรณีทีมีเศษของหุ้น 

ไม่มี 
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3. กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพือขออนุมัตกิารเพิมทุนและจัดสรรหุ้นเพิมทุน 
กําหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 ในวนัที 28 เมษายน  2560  เวลา 14.00 น.ณ โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ 
ห้องบอลรูม  ชั น 3 คอนเวนชัน กรุงเทพฯ  ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร  โดย 

 กําหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้ นเพือสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นตั งแต่วันที................จนกว่าการ
ประชุมผู้ ถือหุ้นดงักล่าวจะแล้วเสร็จ 

 กําหนดรายชือผู้ ถือหุ้นทีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น ในวนัที 31 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชือตาม
มาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั งทีมีการแก้ไขเพิมเติม) โดยวิธีปิด
สมดุทะเบียน ในวนัที 3 เมษายน 2560  

4. การขออนุญาตเพิมทุนและจัดสรรหุ้นเพิมทุนต่อหน่วยงานราชการทีเกียวข้อง และเงือนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)  

4.1 บริษัทจะดําเนินการยืนขอจดทะเบียนการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัท ตลอดจนการแก้ไขเพิมเติมหนงัสือบริคณห์
สนธิต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

4.2 บริษัทจะดําเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเพือนํา  

(1) ใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซื อหุ้นสามญัเพิมทนุของบริษัท และ  

(2) หุ้นสามัญทีออกเนืองจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื อหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัท เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เอม็ เอ ไอ 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิมทุนและการใช้เงนิทุนในส่วนทีเพิม 

1) เพือจดัสรรเป็นหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงทีจะซื อหุ้นสามญัของบริษัท 

2) เพือใช้เป็นแหล่งเงินทนุสําหรับการพฒันาโครงการต่าง ๆ ของบริษทั และการลงทนุในโครงการต่างๆ ในอนาคต 

3) เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท 

6. ประโยชน์ทีบริษัทจะพึงได้รับจากการเพิมทนุและจัดสรรหุ้นเพิมทุน 

บรษิทัจะไดร้บัแหล่งเงนิทุนเพิมเตมิเพยีงพอทีจะใชก้ารพฒันาโครงการต่างๆ ทีมอียูใ่นปจัจุบนั และลงทุนในโครงการอืนๆ 
ในอนาคต และยงัอาจนําเงนิทุนดงักล่าวมาใชเ้พือเป็นเงนิทุนเพือใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการดาํเนินกจิการ ซึงจะช่วย
เสรมิสรา้งสภาพคล่องในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั 

7. ประโยชน์ทีผู้ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิมทุนและจัดสรรหุ้นเพิมทุน 

7.1 นโยบายเงนิปันผล  

บริษัทมีนโบยายการจ่ายเงินปันผลไม่ตํากว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิภายหลงัการหกัภาษีเงินได้นิติบุคคล และการ
จดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบาย  
ทีกําหนดไว้ได้ โดยจะขึ นอยู่กบัผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และความจําเป็นในการใช้
เป็นเงินทนุหมนุเวียนเพือบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัท  

7.2 ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทีใช้สิทธิซื อหุ้นสามัญของบริษัทจะมีสิทธิรับเงนิปันผลจากการดาํเนินงาน 

เมือผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิซื อหุ้นสามัญของบริษัทจะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดําเนินงานของบริษัท 
ตั งแต่วนัทีได้ใช้สิทธิและมีรายชือปรากฏอยู่ในสมดุทะเบยีนผู้ ถือหุ้น ณ วนัปิดสมดุทะเบียนเพือจ่ายเงินปันผล 
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8. รายละเอียดอืนใดทีจาํเป็นสําหรับผู้ถือหุ้นเพือใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนุมัตกิารเพิมทุนและการจัดสรรหุ้น
เพิมทุน 
ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)  
ในกรณีทีมีการใช้สิทธิซื อหุ้นสามญัเพิมทนุรองรับตามใบสําคญัแสดงสิทธิจนครบทั งจํานวนแต่ผู้ ใช้สิทธิมิใช่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ
บริษัท จะเกิดผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิม โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสดัส่วนการถือหุ้นลดลงประมาณร้อยละ 
20.00 เมือเทียบกบัสดัส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ 

ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution)  
ภายหลงัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ: หุ้นของบริษัทจะได้รับผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) ประมาณ
ร้อยละ 7.95 

หมายเหตุ : ราคาหุ้นสามญัของบริษัทก่อนการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทีนํามาใช้ในการคํานวณผลกระทบ
ด้านราคา ได้แก่ ราคาถวัเฉลีย 7 วนัทําการก่อนวนัที 17 มีนาคม 2560 (วนัทีมีการประชุมคณะกรรมการ) ซึงมีราคาเท่ากับ 
16.60 บาทต่อหุ้น 

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งของกําไร (Earning per Share Dilution) 

ไม่สามารถคํานวณได้เนืองจากบริษัทมีผลการดําเนินงานติดลบ 
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3. กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพือขออนุมัตกิารเพิมทุนและจัดสรรหุ้นเพิมทุน 
กําหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 ในวนัที 28 เมษายน  2560  เวลา 14.00 น.ณ โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ 
ห้องบอลรูม  ชั น 3 คอนเวนชัน กรุงเทพฯ  ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร  โดย 

 กําหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้ นเพือสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นตั งแต่วันที................จนกว่าการ
ประชุมผู้ ถือหุ้นดงักล่าวจะแล้วเสร็จ 

 กําหนดรายชือผู้ ถือหุ้นทีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น ในวนัที 31 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชือตาม
มาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั งทีมีการแก้ไขเพิมเติม) โดยวิธีปิด
สมดุทะเบียน ในวนัที 3 เมษายน 2560  

4. การขออนุญาตเพิมทุนและจัดสรรหุ้นเพิมทุนต่อหน่วยงานราชการทีเกียวข้อง และเงือนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)  

4.1 บริษัทจะดําเนินการยืนขอจดทะเบียนการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัท ตลอดจนการแก้ไขเพิมเติมหนงัสือบริคณห์
สนธิต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

4.2 บริษัทจะดําเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเพือนํา  

(1) ใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซื อหุ้นสามญัเพิมทนุของบริษัท และ  

(2) หุ้นสามัญทีออกเนืองจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื อหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัท เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เอม็ เอ ไอ 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิมทุนและการใช้เงนิทุนในส่วนทีเพิม 

1) เพือจดัสรรเป็นหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงทีจะซื อหุ้นสามญัของบริษัท 

2) เพือใช้เป็นแหล่งเงินทนุสําหรับการพฒันาโครงการต่าง ๆ ของบริษทั และการลงทนุในโครงการต่างๆ ในอนาคต 

3) เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท 

6. ประโยชน์ทีบริษัทจะพึงได้รับจากการเพิมทนุและจัดสรรหุ้นเพิมทุน 

บรษิทัจะไดร้บัแหล่งเงนิทุนเพิมเตมิเพยีงพอทีจะใชก้ารพฒันาโครงการต่างๆ ทีมอียูใ่นปจัจุบนั และลงทุนในโครงการอืนๆ 
ในอนาคต และยงัอาจนําเงนิทุนดงักล่าวมาใชเ้พือเป็นเงนิทุนเพือใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการดาํเนินกจิการ ซึงจะช่วย
เสรมิสรา้งสภาพคล่องในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั 

7. ประโยชน์ทีผู้ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิมทุนและจัดสรรหุ้นเพิมทุน 

7.1 นโยบายเงนิปันผล  

บริษัทมีนโบยายการจ่ายเงินปันผลไม่ตํากว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิภายหลงัการหกัภาษีเงินได้นิติบุคคล และการ
จดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบาย  
ทีกําหนดไว้ได้ โดยจะขึ นอยู่กบัผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และความจําเป็นในการใช้
เป็นเงินทนุหมนุเวียนเพือบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัท  

7.2 ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทีใช้สิทธิซื อหุ้นสามัญของบริษัทจะมีสิทธิรับเงนิปันผลจากการดาํเนินงาน 

เมือผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิซื อหุ้นสามัญของบริษัทจะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดําเนินงานของบริษัท 
ตั งแต่วนัทีได้ใช้สิทธิและมีรายชือปรากฏอยู่ในสมดุทะเบยีนผู้ ถือหุ้น ณ วนัปิดสมดุทะเบียนเพือจ่ายเงินปันผล 
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9. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีทีคณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิมทุนและจัดสรรใบสําคัญแสดงสทิธิทีจะซื อ
หุ้นสามัญของบริษัท 

ลําดับ ขั นตอนการดาํเนินการ วัน เดือน ปี 

1. การประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั งที 3/2560 17 มีนาคม 2560 
2. วนักําหนดรายชือผู้ ถือหุ้นทีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 (Record Date) 31 มีนาคม 2560 
3. วนัรวบรวมรายชือผู้ ถือหุ้นทีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 ตามมาตรา 

225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั งทีมีการแก้ไข
เพิมเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบยีน 

3 เมษายน 2560 

4. วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 28 เมษายน 2560 
5. วนักําหนดรายชือผู้ ถือหุ้นทีมีสิทธิได้รับจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซื อหุ้นสามญัของบริษัท 

(Record Date) 
9 พฤษภาคม 2560 

6. วนัรวบรวมรายชือผู้ ถือหุ้นทีมีสิทธิได้รับจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซื อหุ้นสามญัของบริษัท 
ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั งทีมี
การแก้ไขเพิมเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียน 

11 พฤษภาคม 
2560 

 

บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนี ถกูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 
ลงชือ……………………………......... ลงชือ……………………………......... 

                       (นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสิน)                           (นายเรืองชยั   กฤษณเกรียงไกร) 
                        ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร                                 กรรมการผู้จดัการ 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 8

44



ข้อมูลรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญของบริษัท (QTC-W1)  

เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 73/2558 เรื่องรายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
จดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ บริษัทจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. รายละเอียดของการเสนอขาย 

บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 67,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิ ตามรายละเอียดที่ปรากฎในวาระท่ี 9 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560  

2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน 

 วัตถุประสงค์ : บริษัทจะจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท และจะ
น าเงินท่ีได้รับจากการเพิ่มทุนเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนส าหรับการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของบริษัท และการลงทุนใน
โครงการต่างๆ ในอนาคต ตลอดจนเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท 

 แผนการใช้เงิน: บริษัทอยู่ในระหว่างศึกษาโครงการลงทุนในธุรกิจพลังงานหลายโครงการ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการ
เตรียมความพร้อมของแหล่งเงินทุนท่ีจะใช้เข้าลงทุนในโครงการ โดยบริษัทอาจพิจารณาใช้เงินทุนจากการกู้ยืมหรือ
เงินทุนจากการระดมทุนในครั้งนี้ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนต้นทุนทางการ
เงินที่จะเกิดขึ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผุ้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่เงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ ไม่
เพียงพอ บริษัทอาจพิจารณาใช้เงินทุนจากการกู้ยืมเพิ่มเติม และในกรณีท่ีเงินท่ีได้จากการระดมทุนในครั้งนี้เกินกวา่
ความต้องการ บริษัทจะพิจารณาใช้เงินส่วนท่ีเหลือเพื่อลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ท่ีมีศักยภาพและมีแนวโน้มที่จะสามารถ
สร้างก าไรให้แก่บริษัทได้ในอนาคต และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท 

 รายละเอียดของโครงการลงทุน: ปัจจุบัน บริษัทอยู่ในระหว่างศึกษาโครงการลงทุนในธุรกิจพลังงานหลาย
โครงการ ซึ่งในปัจจุบัน อยู่ในระหว่างรอผลการศึกษา ผลการเจรจาต่อรอง และชัดเจนในการเข้าลงทุนในโครงการ 
ทั้งนี้ หากมีความชัดเจนแล้ว บริษัทจะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบต่อไป 

3. ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นที่เกิดจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
รายละเอียดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นปรากฎตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4) ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับท่ี 7 

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทจะระดมทุนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องส าหรับการด าเนินธุรกิจ รวมทั้งเพื่อขยายกิจการในอนาคต
ตามแผนธุรกิจของบริษัทซึ่งจะเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจพลังงาน และ/หรือธุรกิจอื่นๆ ที่มีศักยภาพและมีแนวโน้มที่จะ
สามารถสร้างก าไรให้แก่บริษัทได้ในอนาคต โดยบริษัทจะตระหนักถึงความส าคัญของผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นก่อนมีการ
เข้าลงทุนโครงการ หากโครงการดังกล่าวมีความเป็นไปได้สูง เป็นธุรกิจที่จะสนับสนุนการด าเนินการตามวิสัยทัศน์ของ
บริษัท และมีศักยภาพในการสร้างก าไรได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทจะพิจารณาเข้าลงทุนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทและผู้
ถือหุ้นในระยะยาว โดยจะพิจารณาใช้เงินทุนจากการระดมทุนในครั้งนี้ ตามแผนการใช้เงินอย่างระมัดระวัง เพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัทและผุ้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีท่ีเงินท่ีได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ ไม่เพียงพอ บริษัทอาจพิจารณาใช้เงินทุนจาก
การกู้ยืมเพิ่มเติม 
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9. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีทีคณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิมทุนและจัดสรรใบสําคัญแสดงสทิธิทีจะซื อ
หุ้นสามัญของบริษัท 

ลําดับ ขั นตอนการดาํเนินการ วัน เดือน ปี 

1. การประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั งที 3/2560 17 มีนาคม 2560 
2. วนักําหนดรายชือผู้ ถือหุ้นทีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 (Record Date) 31 มีนาคม 2560 
3. วนัรวบรวมรายชือผู้ ถือหุ้นทีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 ตามมาตรา 

225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั งทีมีการแก้ไข
เพิมเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบยีน 

3 เมษายน 2560 

4. วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 28 เมษายน 2560 
5. วนักําหนดรายชือผู้ ถือหุ้นทีมีสิทธิได้รับจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซื อหุ้นสามญัของบริษัท 

(Record Date) 
9 พฤษภาคม 2560 

6. วนัรวบรวมรายชือผู้ ถือหุ้นทีมีสิทธิได้รับจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซื อหุ้นสามญัของบริษัท 
ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั งทีมี
การแก้ไขเพิมเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียน 

11 พฤษภาคม 
2560 

 

บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนี ถกูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 
ลงชือ……………………………......... ลงชือ……………………………......... 

                       (นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสิน)                           (นายเรืองชยั   กฤษณเกรียงไกร) 
                        ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร                                 กรรมการผู้จดัการ 
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ส าหรับผลกระทบที่จะเกิดจากการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทนั้น ในเบื้องต้น คาดว่า
บริษัทจะสามารถขยายธุรกิจด้านพลังงานได้เพิ่มขึ้น  โดยอาจมีภาระหน้ีสินเพิ่มขึ้นจากการใช้แหล่งเงินทุนจากการกู้ยืม  และมีส่วน
ทุนเพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ในกรณีท่ีกรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ บริษัทในเรื่องที่
เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหาย
จากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติ
หน้าที่น้ันเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์
จากกรรมการน้ันแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
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ส าหรับผลกระทบที่จะเกิดจากการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทนั้น ในเบ้ืองต้น คาดว่า
บริษัทจะสามารถขยายธุรกิจด้านพลังงานได้เพิ่มขึ้น  โดยอาจมีภาระหน้ีสินเพิ่มขึ้นจากการใช้แหล่งเงินทุนจากการกู้ยืม  และมีส่วน
ทุนเพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ในกรณีท่ีกรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ บริษัทในเรื่องที่
เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหาย
จากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติ
หน้าที่น้ันเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์
จากกรรมการน้ันแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
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เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม 

 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ง ข้อพึงปฏิบัติส าหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัท
จดทะเบยีน ลงวันท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้าง
ความเชื่อมั่นใหเ้กดิขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไป
ด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จงึเห็นควรก าหนดใหม้ีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐาน
แสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยดึถือปฏิบัติตอ่ไป ทั้งนี้ เนื่องจากผูถ้ือหุ้นบาง
รายอาจยงัไม่คุ้นเคยกับข้อพงึปฏิบัติที่น ามาใช้ในการประชมุผู้ถือหุ้น  
บริษัทจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเขา้ร่วม
ประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม 

1. บุคคลธรรมดา 
1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไรทย 

(ก) บัตรประจ าตวัของผู้ถือหุ้น (บัตรประจ าตวัประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจ าตัวของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจ าตวัหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ 
1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 

(ก) หนังสือเดินทางของผูถ้ือหุ้น 
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจ าตวัหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ 

2. นิติบคุคล 
2.1 นิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไรทย 

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
(ข) บัตรประจ าตวัหรือหนังสือเดินทาง (กรณเีป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ได้ลงนามในหนงัสือ

มอบฉันทะพร้อมบัตรประจ าตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณเีป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ 
2.2 นิติบคุคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล 
(ข) บัตรประจ าตวัหรือหนังสือเดินทาง (กรณเีป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ได้ลงนามในหนงัสือ

มอบฉันทะพร้อมบัตรประจ าตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณเีป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ 
 ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองส าเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดท าข้ึนในต่างประเทศควรมีการ
รับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิคไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้
ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันท่ี 28 เมษายน 2560  เป็นต้นไป 
หมายเหตุ  
 ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 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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สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 11สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7 

  

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 อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอ่ืนนอกจาก
ที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชมุได้ 

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

หมวดที่ 4 ข้อ 40 

ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชมุ หรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชมุ 
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3. องค์ประชุม 

หมวดที่ 4 ข้อ 37 

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

ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้า
ร่วมประชุมไม่ครบเปน็องค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ         
การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุน้ร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และ
ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 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 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 11สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7 

  

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 อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอ่ืนนอกจาก
ที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชมุได้ 

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

หมวดที่ 4 ข้อ 40 

ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชมุ หรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชมุ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 11

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7 

  

5. การแต่งตั้งกรรมการ 

หมวด 3 ข้อ 15 

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

หมวด 3 ข้อ 17 

 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุ้นที่ตนถือ 

2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ในกรณทีี่ 
เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้  

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

หมวด 3 ข้อ 18 

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

 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จับสลากว่าผู้ใดจะ
ออกส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

 กรรมการผู้ออกจากต าแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

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 2560 ในวันศุกร์ที ่28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ณ โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ ห้อง
บอลรูม  ชัน้ 3 คอนเวนชั่น ถ. ศรีนครินทร์ 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 12

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7 

  

5. การแต่งตั้งกรรมการ 

หมวด 3 ข้อ 15 

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

หมวด 3 ข้อ 17 

 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุ้นที่ตนถือ 

2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ในกรณทีี่ 
เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้  

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

หมวด 3 ข้อ 18 

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

 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จับสลากว่าผู้ใดจะ
ออกส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

 กรรมการผู้ออกจากต าแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 
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หน้า 1 ของจ านวน 3 หน้า 
   
  

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

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 2560 ในวันศุกร์ที ่28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ณ โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ ห้อง
บอลรูม  ชัน้ 3 คอนเวนชั่น ถ. ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อืน่ด้วย 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี ้ดังนี้ 
  วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 

ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 12

หน้า 1 ของจ�านวน 4 หน้า
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 วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2559 

 วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที ่
31 ธันวาคม 2559 

 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

 วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากก าไรสะสมของบริษัท 
 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

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

 การแต่งต้ังกรรมการทั้งชุด 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

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

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

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

 

หน้า 1 ของจ านวน 3 หน้า 
   
  

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

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 2560 ในวันศุกร์ที ่28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ณ โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ ห้อง
บอลรูม  ชัน้ 3 คอนเวนชั่น ถ. ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อืน่ด้วย 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี ้ดังนี้ 
  วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 

ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 12

หน้า 2 ของจ�านวน 4 หน้า
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หน้า 3  ของจ านวน 3 หน้า 
   
  

                            วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญช ี และก าหนดค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญช ี

 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

 วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้น
สามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 

 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

 วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

 วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของบรษิัท 
 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

 วาระที่ 11 เรื่อง พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รบัมอบฉันทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือ

ว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถอืหุ้น 
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน 

หรือในกรณทีี่ที่ประชุมมีการพจิารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รบัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร 
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                            วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญช ี และก าหนดค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญช ี

 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

 วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้น
สามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 

 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

 วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

 วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของบรษิัท 
 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

 วาระที่ 11 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. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รบัมอบฉันทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสียงได ้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ใน

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 

หน้า 4 ของจ�านวน 4 หน้า
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

เขียนที่         
วันที่       เดือน       พ.ศ.    

(1) ข้าพเจ้า             
ส านักงานตั้งอยู่เลขที่     ถนน      ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต       จังหวัด      รหัสไปรษณีย์     
ในฐานะผูป้ระกอบธรุกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (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 2560 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ณ โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ ห้อง
บอลรูม  ชัน้ 3 คอนเวนชั่น ถ. ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อืน่ด้วย 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้ 
 มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 มอบฉันทะบางส่วน คือ 

      หุ้นสามัญ    หุ้นและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนได้        เสียง 
     หุ้นบุริมสทิธิ   หุ้นและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนได้        เสียง 
 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด    เสียง 

ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท 
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนีด้ังนี้ 
  วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 

 วาระที่ 2    เรื่อง พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2559 

 วาระที่ 3    เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 
31 ธันวาคม 2559 

 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย           เสียง  ไม่เห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

 วาระที่ 4    เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากก าไรสะสมของบริษัท 
 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย           เสียง  ไม่เห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

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

 การแต่งต้ังกรรมการทั้งชุด 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

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

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

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

 

หน้า 1 ของจ านวน 3 หน้า 
   
 

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

เขียนที่         
วันที่       เดือน       พ.ศ.    

(1) ข้าพเจ้า             
ส านักงานตั้งอยู่เลขที่     ถนน      ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต       จังหวัด      รหัสไปรษณีย์     
ในฐานะผูป้ระกอบธรุกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (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            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 2560 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ณ โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ ห้อง
บอลรูม  ชัน้ 3 คอนเวนชั่น ถ. ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อืน่ด้วย 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้ 
 มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 มอบฉันทะบางส่วน คือ 

      หุ้นสามัญ    หุ้นและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนได้        เสียง 
     หุ้นบุริมสทิธิ   หุ้นและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนได้        เสียง 
 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด    เสียง 

ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท 
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                           วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญช ี และก าหนดค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญช ี

 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย           เสียง  ไม่เห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

 วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้น
สามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 

 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

 วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของบรษิัท 
 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

 วาระที่ 11 เรื่อง พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย           เสียง  ไม่เห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รบัมอบฉันทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือ
ว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน 
หรือในกรณทีี่ที่ประชุมมีการพจิารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ใหผู้้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร 
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หน้า 3 ของจ านวน 3 หน้า 
   
 

                           วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญช ี และก าหนดค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญช ี

 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย           เสียง  ไม่เห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

 วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้น
สามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 

 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

 วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของบรษิัท 
 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

 วาระที่ 11 เรื่อง พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 (ก) ให้ผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย           เสียง  ไม่เห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รบัมอบฉันทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือ
ว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน 
หรือในกรณทีี่ที่ประชุมมีการพจิารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ใหผู้้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผู้รบัมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแตก่รณีที่ผู้รบัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้า
ระบุในหนังสือมอบฉนัทะ ให้ถอืเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

ลงชื่อ      ผู้มอบฉันทะ 

(  ) 

ลงชื่อ      ผู้รับมอบฉนัทะ 

(  ) 

ลงชื่อ      ผู้รับมอบฉนัทะ 

(  ) 

ลงชื่อ      ผู้รับมอบฉนัทะ 

 (  ) 
 
หมายเหตุ 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณทีี่ผู้ถือหุน้ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเปน็ผูล้งทุนตา่งประเทศและแต่งตั้ง

ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้ับฝากและดแูลหุ้นให้เท่านั้น 
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
 (1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะ

แทน 
 (2) หนังสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดยีน (Custodian) 
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รบัมอบฉันทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสียงได้ 
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ใน

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 

หน้า 4 ของจ�านวน 4 หน้า

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 12
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รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

ชื่อ นายณัฐพล   ลลีาวัฒนานันท์                                            

อายุ 58  ป ี

สัญชาติ ไทย 

ท่ีอยู่ เลขที่  7/212  หมู่บ้านชัยพฤกษ์ ซ.7  ถ.ทวีวัฒนา  เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

วุฒิการศึกษา บริหารธุรกจิมหาบัณฑิต (MBA) คณะพาณิชยศาสตร์ สาขาการเงิน  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 10/2004 
 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที ่3/2004 

ประวัติการท างาน  กรรมการบริษัท ยนูิมิต เอนจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน)  
 กรรมการบริษัท ยนูิคไมลิ่ง เซอวิสเซล  จ ากัด (มหาชน) 
 กรรมการบริษัทและกรรมการผูจ้ัดการ บริษัทเอ็กเซลเลนท์ บสิเนสแมเนจเม้นท ์

จ ากัด 
 กรรมการบริษัทและกรรมการผูจ้ัดการ บริษัท เอ็นบีเอส รีเสิร์ชแอนด์คอนซัลติ้ง 

จ ากัด 

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน  กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี ่จ ากัด(มหาชน) 
 กรรมการบริษัท ยนูิมิต เอนจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน)  
 กรรมการบริษัทและกรรมการผูจ้ัดการ บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บสิเนสแมเนจ

เม้นท์ จ ากัด 
 กรรมการบริษัทและกรรมการผูจ้ัดการ  บริษัท เอ็นบีเอส รีเสิร์ชแอนด์คอน

ซัลติ้ง จ ากัด 

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี ่จ ากัด (มหาชน)/บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จ ากัด 
(มหาชน) 

กิจการท่ีไรม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บสิเนสแมเนจเม้นท์ จ ากัด/บริษัท เอ็นบเีอส รีเสิร์ชแอนด์คอน

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 13

ซัลติ้ง จ ากัด 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืนท่ีอาจ
ท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไมมี่ 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 6  ปี 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่มี 

ส่วนไรด้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม
ในกิจการใดๆท่ีบริษัทหรือบริษัท
ย่อยเป็นคู่สัญญา 

ส่วนไรด้เสียในวาระท่ีเสนอในการ             
ประชุมครั้งน้ี 

ไม่มี 

 

ไม่มี 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2559  จ านวน  9  ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด  11  ครั้ง 

(ผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อน้ีไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ) 
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รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

ชื่อ นายณัฐพล   ลลีาวัฒนานันท์                                            

อายุ 58  ป ี

สัญชาติ ไทย 

ท่ีอยู่ เลขที่  7/212  หมู่บ้านชัยพฤกษ์ ซ.7  ถ.ทวีวัฒนา  เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

วุฒิการศึกษา บริหารธุรกจิมหาบัณฑิต (MBA) คณะพาณิชยศาสตร์ สาขาการเงิน  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 10/2004 
 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที ่3/2004 

ประวัติการท างาน  กรรมการบริษัท ยนูิมิต เอนจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน)  
 กรรมการบริษัท ยนูิคไมลิ่ง เซอวิสเซล  จ ากัด (มหาชน) 
 กรรมการบริษัทและกรรมการผูจ้ัดการ บริษัทเอ็กเซลเลนท์ บสิเนสแมเนจเม้นท ์

จ ากัด 
 กรรมการบริษัทและกรรมการผูจ้ัดการ บริษัท เอ็นบีเอส รีเสิร์ชแอนด์คอนซัลติ้ง 

จ ากัด 

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน  กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี ่จ ากัด(มหาชน) 
 กรรมการบริษัท ยนูิมิต เอนจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน)  
 กรรมการบริษัทและกรรมการผูจ้ัดการ บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บสิเนสแมเนจ

เม้นท์ จ ากัด 
 กรรมการบริษัทและกรรมการผูจ้ัดการ  บริษัท เอ็นบีเอส รีเสิร์ชแอนด์คอน

ซัลติ้ง จ ากัด 

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี ่จ ากัด (มหาชน)/บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จ ากัด 
(มหาชน) 

กิจการท่ีไรม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บสิเนสแมเนจเม้นท์ จ ากัด/บริษัท เอ็นบเีอส รีเสิร์ชแอนด์คอน

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 13

ซัลติ้ง จ ากัด 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืนท่ีอาจ
ท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไมมี่ 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 6  ปี 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่มี 

ส่วนไรด้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม
ในกิจการใดๆท่ีบริษัทหรือบริษัท
ย่อยเป็นคู่สัญญา 

ส่วนไรด้เสียในวาระท่ีเสนอในการ             
ประชุมครั้งน้ี 

ไม่มี 

 

ไม่มี 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2559  จ านวน  9  ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด  11  ครั้ง 

(ผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อน้ีไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ซัลติ้ง จ ากัด 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืนท่ีอาจ
ท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไมมี่ 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 6  ปี 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่มี 

ส่วนไรด้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม
ในกิจการใดๆท่ีบริษัทหรือบริษัท
ย่อยเป็นคู่สัญญา 

ส่วนไรด้เสียในวาระท่ีเสนอในการ             
ประชุมครั้งน้ี 

ไม่มี 

 

ไม่มี 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2559  จ านวน  9  ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด  11  ครั้ง 

(ผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อน้ีไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ) 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 13 

 
   
  

 

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

ชื่อ นายพลรชฎ    เปียถนอม 

อายุ 64  ป ี

สัญชาติ ไทย 

ท่ีอยู่ 310/1 ซอยลาดพร้าว 23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

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 
 หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC)   

รุ่นที่ 31/2014 

ประวัติการท างาน   ผู้อ านวยการโครงการศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธรุกิจ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

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

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน  กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากัด
(มหาชน) 

 กรรมการ บริษัท สร้างคนเก่ง จ ากัด  

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี ่จ ากัด(มหาชน) 

กิจการท่ีไรม่ใช่บริษัทจดทะเบียน บริษัท สร้างคนเก่ง จ ากัด 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 13 

 
   
  

 

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

ชื่อ นายพลรชฎ    เปียถนอม 

อายุ 64  ป ี

สัญชาติ ไทย 

ท่ีอยู่ 310/1 ซอยลาดพร้าว 23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

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 
 หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC)   

รุ่นที่ 31/2014 

ประวัติการท างาน   ผู้อ านวยการโครงการศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธรุกิจ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

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

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน  กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากัด
(มหาชน) 

 กรรมการ บริษัท สร้างคนเก่ง จ ากัด  

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี ่จ ากัด(มหาชน) 

กิจการท่ีไรม่ใช่บริษัทจดทะเบียน บริษัท สร้างคนเก่ง จ ากัด 

 

 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืนท่ีอาจ
ท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไม่มี 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 6  ปี 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท หุ้นสามัญจ านวน 203,700 หุ้น   คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.075 

ส่วนไรด้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม
ในกิจการใดๆท่ีบริษัทหรือบริษัท
ย่อยเป็นคู่สัญญา 

ส่วนไรด้เสียในวาระท่ีเสนอในการ    
ประชุมครั้งน้ี 

ไม่มี 

 
เป็นผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการในวาระที่ 5 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2559  จ านวน  11  ครั้งต่อการประชมุทั้งหมด  11 ครั้ง 

(ผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อน้ีไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ) 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 14
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