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          รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2560 

ของ 

บริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ยี( จาํกดั (มหาชน) 

วนัศุกร์ที( 28 เมษายน 2560 

ณ ห้องบอลรูม ชั0น 3 

 โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟร์วงิส์ คอนเวนชั(น ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ   

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

เริ(มการประชุม เวลา 14.00 น. 

นายเกริกไกร จีระแพทย ์ประธานกรรมการบริษทั ทาํหนา้ที�เป็นประธานที�ประชุม แถลงว่าจาํนวนผูถื้อหุน้   ณ วนัรวบรวม

รายชื�อผูถื้อหุน้เพื�อสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมเมื�อวนัที� 28 เมษายน 2560 รวมทั0งสิ0น 953 ราย รวมจาํนวนหุน้ที�ถือ 270,000,000 หุน้ 

ในการประชุมวนันี0   มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจาํนวน  10  ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้ 22,971,600 หุน้ และ          

ผูถื้อหุน้ที�มอบฉนัทะจาํนวน 18 ราย รวมจาํนวนหุน้ได ้199,104,910 หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้ที�มาประชุมดว้ยตนเองและผูที้�รับมอบฉนัทะ

เขา้ร่วมประชุมทั0งสิ0น จาํนวน 28 ราย นบัจาํนวนหุน้ไดท้ั0งสิ0น 222,076,510 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 82.2506  ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายได้

แลว้ทั0งหมดของบริษทั  (หุน้ของบริษทัมีจาํนวนทั0งสิ0น 270,000,000 หุน้) ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัและขอเปิด

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560  ก่อนเริ�มประชุมตามวาระ ขอแนะนาํคณะกรรมการบริษทัฯ รวม 7 ท่าน  และคณะผูบ้ริหาร  

รวม  9  ท่าน  และผูเ้ขา้ร่วมประชุมดงันี0  

กรรมการที(เข้าประชุม 

1. นายเกริกไกร จีระแพทย ์  กรรมการอิสระและประธานกรรมการ  
2. นายณฐัพล ลีลาวฒันานนัท ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายพลรชฎ เปียถนอม   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  
                        และประธานกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล   
4. ดร. กมล ตรรกบุตร   กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล   
5. นางวสรา โชติธรรมรัตน ์  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
6. นายพลูพิพฒัน ์ตนัธนสิน   กรรมการ /กรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล และ    
        ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง/ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร  
7. นายเรืองชยั กฤษณเกรียงไกร  กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ  
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ผู้บริหารที(เข้าร่วมประชุม 

1. คุณโชติกา ชุมภูนท ์                    รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน   
2. คุณบุญพา รุดดิษฐ ์                    รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบริหาร และเลขานุการบริษทั 
3. คุณเจริญศกัดิI   สารวงค ์         รองกรรมการผูจ้ดัการสายโรงงาน 
4. คุณชาญวฒิุ  มีพลอย                  ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายวิศวกรรม 
5. คุณวิชยั  พร้อมศิริสุข  ผูจ้ดัการฝ่าย Supply Chain and Logistic 
6. คุณสุอญัญา   ภุมมานุลาภ  ผูจ้ดัการฝ่ายขายในประเทศ 
7. คุณสุรีพร มิตรธรรมณะ  ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาความยั�งยืนองคก์ร 
8. คุณนิพฒัน ์  จริงจามิกร               ผูจ้ดัการฝ่ายขายโครงการพิเศษและบริการลกูคา้ 
9. คุณศศิกาญจน ์ ตนัธนสิน            ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุมอื(นๆ  

1. นายนรินทร์          จูระมงคล        ตวัแทนผูส้อบบญัชีจากบริษทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั   
2.           นางสาวมนญัญา   ฐิตินนัทวรรณ  ที�ปรึกษากฎหมายจากบริษทั นกักฎหมายกรุงเทพ จาํกดั 
3. นางสาวธมวรรณ  ชลายนนาวิน ที�ปรึกษากฎหมายจากบริษทั นกักฎหมายกรุงเทพ จาํกดั 
4. นายวิกรม             ลีนะบรรจง           ที�ปรึกษาทางการเงิน บริษทั ฟินนัซ่า ซีเคียวริตี0  จาํกดั   

เริ(มการประชุม 

ก่อนเริ�มพิจารณาวาระการประชุม ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้ นางสาวภคณฏัฐ ์  ตั0งตระกลู ผูช่้วยเลขานุการบริษทั กล่าว
ชี0แจงเกี�ยวกบัวิธีการดาํเนินการประชุม และขั0นตอนการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในแต่ละวาระ ดงันี0  

1. ผูถื้อหุน้ที�มาประชุมดว้ยตนเองและผูรั้บมอบฉนัทะที�ไดรั้บมอบฉนัทะใหอ้อกเสียงลงคะแนนในที�ประชุม   แต่ละ
ท่าน  จะไดรั้บแจกบตัรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม  

2. การประชุมจะพิจารณาเรื�องตามลาํดบัระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชุม โดยจะนาํเสนอขอ้มูลในแต่ละวาระ 
และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามก่อนแลว้จึงจะใหมี้การลงมติสาํหรับวาระนั0นๆ กรณีที�ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะตอ้งการซกัถาม
หรือแสดงความเห็น กรุณายกมือขึ0นและขอใหท่้านแจง้ชื�อและนามสกลุ และแสดงตนวา่ท่านมาประชุมดว้ยตนเองหรือเป็นผูรั้บมอบ
ฉนัทะใหที้�ประชุมทราบดว้ยทุกครั0 ง 

3. ภายหลงัที�ท่านไดรั้บทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแลว้ ยกเวน้วาระที� 1 และวาระที� 2 ซึ� งเป็นวาระเสนอใหที้�
ประชุมรับทราบซึ�งไม่ตอ้งลงคะแนน ผูถื้อหุน้ท่านใดที�ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอใหล้งคะแนนในบตัรลงคะแนนที�
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ไดรั้บจากเจา้หนา้ที�ตอนลงทะเบียน และส่งคืนใหก้บัเจา้หนา้ที�ของบริษทั ทั0งนี0  เพื�อความสะดวกและรวดเร็วในการนบัคะแนน 
เจา้หนา้ที�ของบริษทัจะจดัเก็บบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้ที�ลงคะแนนไม่เห็นดว้ย และตามดว้ยบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้ที�งดออก
เสียง โดยผูถื้อหุน้ท่านใดที�ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงขอใหย้กมือขึ0นเพื�อใหเ้จา้หนา้ที�จดัเก็บตามลาํดบั  ทั0งนี0  สาํหรับวาระที� 5 เรื�อง
การแต่งตั0งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ บริษทัจะเกบ็บตัรลงคะแนนทุกใบทั0งเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง เพื�อ
นบัคะแนน และจะเกบ็บตัรลงคะแนนตามรายชื�อกรรมการที�ไดรั้บการเสนอชื�อเป็นรายบุคคล 

4. ผูถื้อหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ� งเสียงต่อหนึ� งหุ้น ผูถื้อหุ้นท่านใดที�มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั0นๆ 

5. ในการนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที�กาํหนดไวใ้นการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นครั0 งนี0  แบ่งเป็น 3 
ประเภท   ตามที�กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ไดแ้ก่ 

5.1 วาระที�ตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ� งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไดแ้ก่
วาระ 3,4,5,7,8 และ 10 ซึ� งบริษทัจะคาํนวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเฉพาะ คะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซึ� งมีสิทธิออกเสียงที�ออกเสียง
เห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยเท่านั0น โดย ไม่รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ที�งดออกเสียง 

5.2    วาระที�ตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั0งหมดของผูถื้อหุ้นซึ� งมา
ประชุม ไดแ้ก่วาระที� 6 ซึ� งบริษทัจะคาํนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผูถื้อหุ้นทั0งหมดที�มาประชุมที�ออกเสียงเห็นดว้ย        
ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง  

5.3 วาระที� 9 จะตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง ซึ� งบริษทัจะคาํนวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเสียงของผูถื้อหุน้ทั0งหมดที�มาประชุมที�ออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออก
เสียง  

บริษทัจะไม่นาํบตัรเสียมารวมในการนบัคะแนนเสียงใดๆ ในกรณีที�ไม่มีผูใ้ดแสดงความเห็นคดัคา้น หรือแสดง
ความคิดเห็นเป็นอยา่งอื�น ใหถื้อวา่ที�ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมติัเป็นเอกฉนัท ์ ทั0งนี0  เพื�อมิใหเ้ป็นการเสียเวลาระหวา่งที�รอการนบั
คะแนนเสียงจะใหพิ้จารณาวาระถดัไป 

6. เพื�อใหก้ารเก็บบตัรลงคะแนน  เป็นไปอยา่งโปร่งใสสอดคลอ้งกนัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ บริษทัจะเกบ็
บตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้ที�เห็นดว้ยเพื�อเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานต่อไปในคราวเดียว โดยขอใหผู้ถื้อหุน้สามารถส่งคืนใหเ้จา้หนา้ที�หลงั
เลิกประชุมฯ แลว้   กรณีผูถื้อหุน้ที�ประสงคจ์ะกลบัก่อนขอใหส่้งบตัรลงคะแนนคืนใหก้บัเจา้หนา้ที�ดว้ยเช่นกนั    

ประธานฯ  ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม หรือมีความเห็นเป็นอย่างอื�นเกี�ยวกบัวิธีการลงคะแนนเสียงดงักล่าว   เมื�อไม่มี
ผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพิ�มเติม  ประธานฯ จึงขอเชิญตวัแทนผูถื้อหุน้ร่วมเป็นสักขีพยานในการนบัคะแนน 1 ท่าน    แต่ปรากฏว่าไม่
มีผูถื้อหุ้นท่านใดอาสาทาํหนา้ที�เป็นสักขีพยานในการนบัคะแนนในครั0 งนี0   ประธานฯ จึงขอให้ นายนรินทร์  จูระมงคล  ตวัแทน
ผูส้อบบญัชีจากบริษทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั  เป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนในครั0 งนี0  
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 ประธานฯ ไดก้ล่าวเปิดประชุม ไดม้อบหมายให้นางสาวมนญัญา ฐิตินนัทวรรณ เป็นผูก้ล่าวนาํเสนอวาระการ
ประชุมและชี0แจงรายละเอียดแต่ละวาระการประชุมแทนประธานฯ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปนี0  

วาระที( 1 พจิารณารับทราบรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครั0งที( 1/2559 

นางสาวมนญัญา ฐิตินันทวรรณ ที�ปรึกษากฎหมายไดเ้สนอให้ที�ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้ ครั0 งที� 1/2559 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 2 มิถุนายน 2559 และไดจ้ดัส่งใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ภายในระยะเวลา 14 วนันบัแต่วนัประชุมฯ และคณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่ถกูตอ้งตามมติของที�ประชุมผูถื้อ
หุน้ และไดน้าํขึ0นบนเวบ็ไซต์ของบริษทัเมื�อวนัที� 14 มิถุนายน 2559 เพื�อเปิดเผยแก่ผูถื้อหุ้นและนกัลงทุนทั�วไปแลว้ 
ปรากฎวา่ไม่มีผูใ้ดคดัคา้นหรือขอแกไ้ข โดยมีสาํเนารายงานการประชุมที�ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกคนพร้อมหนงัสือ
เชิญประชุมแล้ว  ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมสิ� งที� ส่งมาด้วยลําดับที�  1             
(หนา้ 13`27)   

ประธานแจง้ว่า  ถึงแมเ้ป็นวาระเพื�อทราบแต่ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ที�ประชุมซักถามหรือเสนอขอ้คิดเห็น
เพิ�มเติม ปรากฏวา่ไม่มีผูใ้ดซกัถาม  จึงไดเ้สนอใหที้�ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั0 ง
ที� 1/2559 

มตทิี(ประชุม  ที�ประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติรับทราบรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั0 งที� 1/2559 ตามที�เสนอ  

วาระที( 2 พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2559 

นายเรืองชยั กฤษณเกรียงไกร กรรมการผูจ้ดัการกล่าวสรุปผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2559 ใหผู้ถื้อ
หุน้ทราบ ดงันี0  

บริษทัมีความมุ่งมั�นที�จะพฒันาองคก์รในดา้นต่างๆ เพื�อให้บริษทัเติบโตอย่างย ั�งยืน และใหค้วามสําคญักบัการ
กาํกับดูแลกิจการที�ดี มีความโปร่งใส เป็นไปตามหลกัจรรยาบรรณธุรกิจ โดยปีที�ผ่านมาบริษทัยงัคงได้รับการ
ประเมินผลคะแนน CG Scorecard จากสถาบนั IOD อยู่ในระดบัดีเลิศ และผลการประเมิน AGM ไดรั้บคะแนนเต็ม 
100 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดรั้บรางวลับรรษทัภิบาลดีเด่น ภาคตะวนัออก  จากคณะกรรมการ
ส่งเสริมจรรยาบรรณและต่อตา้นคอร์รัปชั�น หอการคา้ไทย  บริษทัยงัคาํนึงถึงสภาพสิ�งแวดลอ้ม โดยบริษทัไดรั้บ
ประกาศนียบตัรโรงงานนาํร่องที�ผ่านการขึ0นทะเบียนจากองค์กรการบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก  และบริษทัยงั
ไดรั้บใบรับรอง อุตสาหกรรมสีเขียว ระดบั 4   Green Industry จากกระทรวงอุตสาหกรรม     บริษทัไดคิ้ดคน้พฒันา
สินคา้ เพื�อใหต้อบสนองความตอ้งการของลกูคา้อยู่ตลอดเวลา ซึ� งบริษทัไดรั้บรางวลัองคก์รนวตักรรมประจาํปี 2559 
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จาก ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเมื�อ  วนัที� 24 พฤศจิกายน 2559 บริษทัไดป้ระกาศเจตนารมณ์เขา้ร่วม
โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริตเรียบร้อยแลว้ 

ข้อมูลทางการเงิน 

บริษทัมียอดขายหมอ้แปลงไฟฟ้าและบริการรายไตรมาสดงันี0   ไตรมาส 1 มียอดขายและบริการ 82.90 ลา้นบาท     
ไตรมาส 2 มียอดขายและบริการ 88.65 ลา้นบาท ไตรมาส 3 มียอดขายและบริการ 163.86 ลา้นบาท ไตรมาส 4 มี
ยอดขายและบริการ 253.66 ลา้นบาท  รวมทั0งปีบริษทัมียอดขายและบริการรวม  525.98   ลา้นบาท เมื�อเปรียบเทียบกบั
ยอดขายปี 2558  พบว่าลดลงคิดเป็นร้อยละ 56.84  เนื�องจาก ปี 2559 สภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั  การเปิดประมูลงาน
ราชการล่าชา้  ประกอบกบัการแข่งขนักนัดา้นราคากนัอยา่งรุนแรง จึงทาํใหบ้ริษทัผลขาดทุนสุทธิ 79.33 ลา้นบาท 

ประธานแจง้วา่  ถึงแมเ้ป็นวาระเพื�อทราบแต่ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหที้�ประชุมซกัถามหรือเสนอขอ้คิดเห็น
เพิ�มเติม ปรากฏวา่ไม่มีผูใ้ดซกัถาม  จึงไดเ้สนอใหที้�ประชุมพิจารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 
2559  ซึ� งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุม (สิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 2)  

มตทิี(ประชุม    ที�ประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2559 ตามที�เสนอ  

วาระที( 3 พจิารณาและอนุมตังิบการเงนิรวมของบริษทั สําหรับรอบปีบัญชีสิ0นสุด วันที( 31 ธันวาคม 2559 

นางสาวมนญัญา ฐิตินนัทวรรณ ที�ปรึกษากฎหมายไดเ้สนอใหที้�ประชุมพิจารณาและอนุมติังบการเงินของบริษทั 
สําหรับรอบปีบัญชีสิ0นสุด ว ันที�  31 ธันวาคม 2559 ซึ� งผูต้รวจสอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบรับรองและ
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาสอบทานแลว้ ปรากฏรายละเอียดในรายงานประจาํปีที�ไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุน้ทุก
ท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุม (สิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 2) ก่อนการประชุม หนา้ 97`144 และไดก้ล่าวสรุปงบการเงิน
ในปีที�ผา่นมาของบริษทัใหผู้ถื้อหุน้ทราบดงันี0    

คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัให้มีการทาํงบการเงินสําหรับรอบปีบญัชีสิ0นสุด ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 และ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดต้รวจสอบรับรองแลว้ เพื�อนาํเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัในการประชุมสามญั
ประจาํปี ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 กาํหนด โดยงบการเงินของบริษทั
ประจาํปี 2559  สรุปไดด้งันี0  
งบกาํไรขาดทุน 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะ(หน่วย: ลา้นบาท) 
     2559                      2558 

รายไดร้วม 539.53 1,234.78 
ตน้ทุนขาย                                                    493.53                                    924.77 
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รวมค่าใชจ่้าย 630.61  1,076.33 
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ (80.53) 118.55 
กาํไรต่อหุน้ (0.34) 0.59 

                       งบแสดงฐานะทางการเงิน 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะ(หน่วย: ลา้นบาท) 
     2559                      2558 

ลกูหนี0การคา้                                     235.23                       470.44 
สินทรัพยร์วม                                              1,220.80                               1,068.95 
เงินกูร้ะยะสั0น                                                 311.06                                 215.12 
เจา้หนี0การคา้                                                   114.65                                 167.77 
หนี0 สินรวม 463.14 495.69 
กาํไรสะสม 159.40 303.93 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 757.66 573.26 

อตัราส่วนทางการเงนิประจาํปี 2558 
อตัรากาํไรขั0นตน้ 5.21% 
อตัรากาํไรสุทธิ (14.70%) 
อตัราส่วนตอบแทนจากสินทรัพย ์ (6.94%) 
อตัราส่วนตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ (11.94%) 
อตัราส่วนหนี0 สินต่อส่วนของทุน 0.61% 

จากงบการเงินที�นาํเสนอ รายไดร้วมลดลง เนื�องจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั การเปิดประมูลงานของภาค
ราชการล่าชา้ ประกอบกบัการแข่งขนักนัอย่างรุนแรงดา้นราคา ค่าใชจ่้ายลดลงจากปี 2558 เนื�องจากค่าใชจ่้ายในการ
ขายลดลง เช่นค่าขนส่ง ค่าบรรจุหีบห่อ ลูกหนี0การคา้ปี 2559 ลดลงจากปี 2558 เนื�องจากในปี 2558 มีสินคา้โครงการ
พลงังานทางเลือกจาํนวนมาก จึงทาํให้มีลูกหนี0การคา้สูง เงินกูร้ะยะสั0นปี 2559 สูงขึ0นกว่าปี 2558 เนื�องจากเตรียม
วตัถุดิบเพื�อผลิตสินคา้ที�จะส่งมอบช่วงตน้ปี 2560  

นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้เ รียนชี0 แจงเพิ�มเติมต่อที�ประชุมว่า 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาํปี 2559 เพื�อให้มั�นใจว่า
รายงานทางการเงินของบริษทั ไดจ้ดัทาํขึ0นอย่างถูกตอ้งตามมาตรฐานการบญัชีที�รับรองโดยทั�วไป และมีการเปิดเผย
ขอ้มลูอยา่งเพียงพอครบถว้นและเชื�อถือไดใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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ภายหลงัการชี0แจง ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหที้�ประชุมซกัถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นเพิ�มเติม ปรากฏวา่ไม่มีผูใ้ด
ซกัถาม  จึงไดเ้สนอใหที้�ประชุมพิจารณาและอนุมติังบการเงินของบริษทั สาํหรับรอบปีบญัชีสิ0นสุด วนัที� 31 ธนัวาคม 
2559 

มตทิี(ประชุม  ที�ประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติังบการเงินของบริษทั สาํหรับรอบปีบญัชี สิ0นสุด วนัที� 
31 ธนัวาคม 2559 ที�ผา่นการตรวจสอบรับรองจากผูส้อบบญัชีของบริษทัแลว้ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี0  

  เห็นดว้ย จาํนวน              222,076,510 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
  ไม่เห็นดว้ย จาํนวน               0      เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0  
  งดออกเสียง จาํนวน               0 เสียง   
  บตัรเสีย จาํนวน                      0 เสียง   

วาระที( 4 พจิารณาและอนุมตักิารจ่ายเงินปันผล จากกาํไรสะสมของบริษทั 

นางสาวมนญัญา ฐิตินนัทวรรณ ที�ปรึกษากฎหมาย ไดแ้ถลงต่อที�ประชุมวา่ บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใน
อตัรา  ไม่ตํ�ากวา่ร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และการจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมาย ใน
บริษทัอาจกาํหนดใหจ่้ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที�กาํหนดไวไ้ด ้ โดยจะขึ0นอยู่กบัผลประกอบการ สภาพ
คล่องทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และความจาํเป็นในการใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื�อบริหารกิจการและการขยาย
ธุรกิจของบริษทั 

จากผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ0นสุดวนัที�  31 ธันวาคม 2559 ที�ผ่านมา บริษัทมีผลการ
ดาํเนินงานขาดทุนจาํนวน 79.33 ลา้นบาท และตามงบการเงินสําหรับรอบปีบญัชี สิ0นสุด ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 
ซึ�งผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ บริษทัมีกาํไรสะสมจาํนวน 162.03 ลา้นบาท ดงันั0น จึงขอเสนอใหที้�ประชุม
พิจารณาและอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสะสมของบริษทัให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัที�มีรายชื�อปรากฏในสมุด
ทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัที� 9 พฤษภาคม 2560 ซึ�งเป็นวนัที�คณะกรรมการกาํหนดใหเ้ป็นวนักาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ที�จะมี
สิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอตัราหุน้ละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินจาํนวนทั0งสิ0น 8,100,000 บาท และใหร้วบรวม
รายชื�อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัที�  11 
พฤษภาคม 2560 โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัที� 26 พฤษภาคม 2560 ทั0งนี0  อตัราเงินปันผลที�จ่ายไม่
เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั เนื�องจากบริษทัมีผลการดาํเนินงานขาดทุน อย่างไรก็ตามเมื�อเทียบ
อตัราเงินปันผลที�จ่ายกบักาํไรสะสมของบริษทั จะเท่ากบัร้อยละ 4.99 ของกาํไรสะสมของบริษทั  

นอกจากนี0  บริษทัไม่ตอ้งจดัสรรเงินกาํไรส่วนหนึ�งเพื�อเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายตามที�กฎหมายวา่ดว้ยบริษทั

มหาชนจาํกดักาํหนด เนื�องจากบริษทัมีผลการดาํเนินงานขาดทุน 
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ภายหลงัการชี0แจง ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหที้�ประชุมซกัถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นเพิ�มเติม ปรากฏวา่ไม่มีผูใ้ด
ซกัถาม  จึงขอเสนอใหที้�ประชุมพิจารณาและอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสะสมของบริษทั 

มตทิี(ประชุม  ที�ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัที�มีรายชื�อ

ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัที� 9 พฤษภาคม 2560 ซึ�งเป็นวนัที�คณะกรรมการกาํหนดใหเ้ป็นวนักาํหนด

รายชื�อผูถื้อหุน้ที�จะมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และใหร้วบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัที� 11 พฤษภาคม 2560 ในอตัราหุน้ละ 0.03 บาท รวม

เป็นเงินจาํนวนทั0งสิ0น 8,100,000 บาท โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัที� 26 พฤษภาคม 2560 ดว้ย

คะแนนเสียง ดงันี0  

  เห็นดว้ย จาํนวน             222,076,510 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
  ไม่เห็นดว้ย จาํนวน               0      เสียง  คิดเป็นร้อยละ      
  งดออกเสียง จาํนวน              0 เสียง   
  บตัรเสีย จาํนวน               0 เสียง  

วาระที( 5 พจิารณาและอนุมตักิารแต่งตั0งกรรมการแทนกรรมการที(ต้องออกตามวาระ   

นางสาวมนญัญา ฐิตินนัทวรรณ ที�ปรึกษากฎหมาย ไดชี้0แจงใหที้�ประชุมทราบวา่ ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 18 
กาํหนดวา่ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีทุกครั0 ง กรรมการคิดเป็นจาํนวนหนึ�งในสาม หรือจาํนวนใกลที้�สุดกบั
ส่วนหนึ�งในสาม จะตอ้งออกจากตาํแหน่ง โดยกรรมการคนที�อยูใ่นตาํแหน่งนานที�สุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง ซึ�งในปี
นี0กรรมการที�ตอ้งออกจากตาํแหน่งกรรมการของบริษทั  มีรายชื�อดงัต่อไปนี0  

1. นายพลรชฎ เปียถนอม     ตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
2. นายพลูพิพฒัน ์ ตนัธนสิน       ตาํแหน่งกรรมการ 

ทั0งนี0  เพื�อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี และเพื�อใหที้�ประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่าง
เต็มที�  และการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสยุติธรรม จึงได้เรียนเชิญ นายพลรชฎ เปียถนอม และนาย 
พลูพิพฒัน ์ ตนัธนสินออกจากหอ้งประชุม  

คณะกรรมการบริษทัได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล  เป็น 
ผูพิ้จารณาเรื�องการสรรหากรรมการแทนกรรมการที�ตอ้งออกตามวาระ โดยคณะกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทน  
และบรรษทัภิบาล ไดพิ้จารณาและกลั�นกรองก่อนนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื�อพิจารณานาํเสนอให้ที�ประชุม       
ผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั0 งเป็นกรรมการ โดยได้พิจารณาคุณสมบัติตามที�กฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และกฎบัติ
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คณะกรรมการบริษทักาํหนด และบริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอรายชื�อบุคคลที�จะแต่งตั0งเขา้ดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการของบริษทัผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทัตามที�ทางสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาด
หลกัทรัพยฯ์ กาํหนด และปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายยอ่ยเสนอชื�อบุคคลเพื�อแต่งตั0งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ  

คณะกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล ได้พิจารณาแลว้ว่าบุคคลที� เสนอชื�อให้เป็น

กรรมการ   จะสามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑที์�เกี�ยวขอ้ง จึงเห็นสมควรเสนอรายชื�อ

นายพลรชฎ เปียถนอม และนายพูลพิพฒัน์  ตนัธนสิน กรรมการที�ต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระกลบัเข้าดาํรง

ตาํแหน่งอีกวาระหนึ�ง  

รายละเอียดประวติัโดยสังเขปของกรรมการทั0ง 2 ท่านปรากฏตามเอกสารแนบทา้ยหนงัสือเชิญประชุมหน้า     
28`31  ที�ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ก่อนการประชุม  

ภายหลงัการชี0 แจง   ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ที�ประชุมซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม  ปรากฏว่าไม่มี
ผูใ้ดซักถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นเพิ�มเติม จึงขอเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาและอนุมติัแต่งตั0 งกรรมการผูมี้รายชื�อ
ดงักล่าวขา้งตน้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง โดยเสนอใหพิ้จารณาอนุมติัเป็นรายบุคคล  

มตทิี(ประชุม  ที�ประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการแต่งตั0งนายพลรชฎ เปียถนอม กลบัเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการของบริษทัอีกวาระหนึ�ง ดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปนี0  

  เห็นดว้ย จาํนวน   222,076,510 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
  ไม่เห็นดว้ย จาํนวน                    0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0  
  งดออกเสียง จาํนวน                   0 เสียง   
  บตัรเสีย จาํนวน                    0 เสียง   

     และมีมติอนุมติัการแต่งตั0งนายพลูพิพฒัน ์  ตนัธนสิน เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัแทนกรรมการที�ตอ้ง
ออกจากตาํแหน่งตามวาระดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี0  

 
  เห็นดว้ย จาํนวน   222,076,510 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
  ไม่เห็นดว้ย จาํนวน                    0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0   
  งดออกเสียง จาํนวน                   0 เสียง   
  บตัรเสีย จาํนวน                    0 เสียง   
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วาระที( 6 พจิารณาและอนุมตักิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

นางสาวมนญัญา ฐิตินนัทวรรณ ที�ปรึกษากฎหมาย ไดแ้จง้ใหที้�ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหา กาํหนด
ค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล เป็นผูพิ้จารณากาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการ จากผลประกอบการของบริษทัในปีที�
ผา่นมา การปฏิบติังานและความรับผิดชอบของกรรมการ   โดยเปรียบเทียบอา้งอิงกบัธุรกิจในประเภทเดียวกบับริษทั
หรือใกลเ้คียงกับบริษทั ซึ� งในปีที�ผ่านมาบริษทัมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทั0 งในรูปของค่าตอบแทน
ประจาํปี และเบี0ยประชุมเท่านั0น ทั0งนี0  ที�ประชุมคณะกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล เห็นควร
ให้เพิ�มค่าตอบแทนรายเดือนให้กบักรรมการซึ� งมิใช่ผูบ้ริหารของบริษทั เนื�องจาก ภาระหนา้ที�และความรับผิดชอบ
ของกรรมการเพิ�มมากขึ0นตามโครงสร้างขององค์กร โดยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2560 เป็น
ดงันี0   

ค่าเบี0ยประชุม (บาท/ต่อการประชุม) 

ประธานคณะกรรมการบริษทั  20,000 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประธานคณะกรรมการสรรหา กาํหนด
ค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล 

15,000 

กรรมการบริษทั 15,000 

กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 10,000 
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ค่าตอบแทนรายเดอืน (บาท) 

ประธานคณะกรรมการบริษทั 25,000 

กรรมการบริษทั 20,000 

ค่าตอบแทนรายปี (โบนัส) จ่ายไม่เกิน 5 ลา้นบาท 

หมายเหตุ :  จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสเฉพาะกรรมการที�ไม่ใช่ผู ้บริหาร และมอบหมายให้
คณะกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล เป็นผูพิ้จารณาจดัสรรค่าตอบแทนดงักล่าว 

ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 ไดมี้มติอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั วงเงินรวมไม่เกิน 
4,200,000 บาท (สี�ลา้นสองแสนบาทถว้น) และบริษทัไดจ่้ายจริง โดยจ่ายค่าเบี0ยประชุมกรรมการและค่าตอบแทน
ประจาํปี  รวมเป็นเงินทั0งสิ0น  2,100,000  บาท  

คณะกรรมการบริษทัไดร่้วมกนัพิจารณาแลว้เห็นว่า คณะกรรมการบริษทัมีภาระหนา้ที�และความรับผิดชอบใน
การบริหารจดัการ  การดาํเนินธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพภายใตห้ลกัการการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี และอุทิศเวลาเขา้
ร่วมประชุมอย่างสมํ�าเสมอ  จึงเห็นควรเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติักาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจาํปี 
2560 โดยใหจ่้ายในรูปของค่าเบี0ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนสัประจาํปี โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใน
รูปแบบอื�นและสิทธิประโยชนอื์�น ทั0งนี0  กรรมการที�เป็นพนกังานของบริษทัจะไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชน์ใน
ฐานะที�เป็นพนกังานของบริษทัแยกต่างหาก 

กรรมการซึ� งเป็นผูถื้อหุ้นที�มีส่วนไดเ้สีย ซึ� งเขา้ร่วมประชุมและไม่ไดอ้อกเสียงลงคะแนนอนุมติัการกาํหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ มีจาํนวน  796,500 เสียง   

ภายหลงัการชี0 แจง   ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ที�ประชุมซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม  ปรากฏว่าไม่มี
ผูใ้ดซกัถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นเพิ�มเติม จึงไดเ้สนอใหที้�ประชุมพิจารณาและอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ
สาํหรับปี 2560  ในรูปของค่าเบี0 ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนสัประจาํปี โดยมีรายละเอียดตามที�ชี0 แจง
ดงักล่าว 

มติที(ประชุม    ที�ประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามรายละเอียดที�

เสนอดงักล่าวขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี0  
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  เห็นดว้ยจาํนวน   221,280,010 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   100.00 
  ไม่เห็นดว้ยจาํนวน                   0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0 

  งดออกเสียงจาํนวน               0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0 
  บตัรเสีย จาํนวน       0 เสียง 

วาระที( 7 พจิารณาและอนุมตักิารแต่งตั0งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชี 

นายณฐัพล ลีลาวฒันานนัท ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ไดชี้0แจงต่อที�ประชุมวา่ บริษทัขอเสนอใหที้�
ประชุมพิจารณาและอนุมติัการแต่งตั0ง นายนรินทร์  จูระมงคล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 8593 และ/หรือ นางสาว
กญัญาณฐั ศรีรัตนช์ชัวา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 6549 และ/หรือ นายธีรศกัดิI  ฉั�วศรีสกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขที� 6624 และ/หรือ นางสาวศนัสนีย ์พลูสวสัดิI  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 6977 จากบริษทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั 
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2560 และกาํหนดค่าสอบบญัชีเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 1,210,000 บาทต่อปี  โดยไม่
รวมค่าใชจ่้ายอื�นๆ 

ทั0งนี0  ผูส้อบบญัชีตามรายชื�อที�เสนอขา้งตน้ไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด  

ภายหลงัการชี0 แจง    ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ที�ประชุมซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม  ปรากฏว่าไม่มี
ผูใ้ดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ�มเติม จึงเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั0 งผูส้อบบัญชี และ
กาํหนดค่าสอบบญัชี 

มติที(ประชุม  ที�ประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัใหแ้ต่งตั0งผูส้อบบญัชีของบริษทัตามรายชื�อที�เสนอ 

และกาํหนดค่าสอบบญัชีเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 1,210,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใชจ่้ายอื�นๆ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี0  

  เห็นดว้ย จาํนวน   222,076,510 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.00 
  ไม่เห็นดว้ย จาํนวน                    0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
  งดออกเสียง จาํนวน                   0 เสียง   
  บตัรเสีย จาํนวน                    0 เสียง   
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วาระที( 8 พจิารณาและอนุมตักิารออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที(จะซื0อหุ้นสามัญของบริษทัให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของ

บริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น 

นางสาวมนญัญา ฐิตินนัทวรรณ ที�ปรึกษากฎหมาย ไดชี้0แจงวา่ บริษทัมีความประสงคที์�จะออกและเสนอขาย
ใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื0อหุน้สามญัของบริษทั (QTC`W1) จาํนวนไม่เกิน 67,500,000 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ
บริษทัตามสดัส่วนการถือหุน้ โดยไม่คิดมลูค่า ในอตัราส่วน 4 หุน้สามญั ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ (กรณีมีเศษ
จากการคาํนวณใหปั้ดเศษทิ0ง) อายไุม่เกิน 1 ปี นบัตั0งแต่วนัที�ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยมีอตัราการใชสิ้ทธิ คือ 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ  1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ มีสิทธิซื0อหุน้สามญัได ้ 1 หุน้ ในราคาการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญั
แสดงสิทธิที� 10 บาทต่อหุน้ ทั0งนี0  อตัราการใชสิ้ทธิและราคาการใชสิ้ทธิอาจเปลี�ยนแปลงในภายหลงัตามเงื�อนไขการ
ปรับสิทธิ โดยมีรายละเอียดเบื0องตน้ของใบสาํคญัแสดงสิทธิไดส่้งใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม  

คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติัการออกและเสนอขายใบสาํคญั
แสดงสิทธิที�จะซื0อหุน้สามญัของบริษทัจาํนวนไม่เกิน 67,500,000 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น ตามรายละเอียดเบื0องตน้ของใบสําคญัแสดงสิทธิไดส่้งให้กบัผูถื้อหุ้นแลว้พร้อมหนังสือเชิญประชุม และ
มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร         มีอาํนาจพิจารณา
กาํหนดและแกไ้ขเปลี�ยนแปลงขอ้กาํหนด เงื�อนไข และรายละเอียดอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื0อหุน้
สามญั ซึ� งรวมถึงรายละเอียดเกี�ยวกบัการออกและเสนอขาย การจดัสรร และการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของใบสําคญั
แสดงสิทธิที�จะซื0อหุน้สามญั การเขา้ทาํ เจรจา ตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง การจดัทาํและ
ยื�นคาํขอและเอกสารต่างๆ ต่อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หน่วยงานราชการที�เกี�ยวขอ้ง และ/หรือ บุคคลอื�นใดที�
เกี�ยวขอ้ง ซึ� งรวมถึงการนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื0อหุน้สามญัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) 
รวมทั0งดาํเนินการใดๆ อนัจาํเป็นและสมควรเกี�ยวกบัใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื0อหุ้นสามญั การออกและเสนอขาย
ใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื0อหุ้นสามญัดงักล่าว และการนาํใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื0อหุ้นสามญัเขา้จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ (MAI) ใหส้าํเร็จลุล่วงและเป็นไปตามที�กฎหมายกาํหนด 

บริษทัไดก้าํหนดใหว้นัที� 9 พฤษภาคม 2560 เป็นวนักาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ที�จะมีสิทธิไดรั้บจดัสรรใบสาํคญั
แสดงสิทธิที�จะซื0อหุน้ของบริษทั (Record Date) และกาํหนดวนัปิดสมุดทะเบียนเพื�อรวบรวมรายชื�อผูถื้อหุน้ตาม
มาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นวนัที� 11 พฤษภาคม 2560 

ภายหลงัการชี0 แจง    ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหที้�ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม  ปรากฏว่าไม่มี
ผูใ้ดซักถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นเพิ�มเติม จึงไดเ้สนอใหที้�ประชุมพิจารณาและอนุมติัการออกและเสนอขายใบสาํคญั
แสดงสิทธิที�จะซื0อหุน้สามญัของบริษทัจาํนวนไม่เกิน 67,500,000 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น ตามรายละเอียดเบื0องตน้ของใบสําคญัแสดงสิทธิไดส่้งให้กบัผูถื้อหุ้นแลว้พร้อมหนังสือเชิญประชุม และ
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มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร มีอาํนาจพิจารณากาํหนด
และแกไ้ขเปลี�ยนแปลงขอ้กาํหนด เงื�อนไข และรายละเอียดอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื0อหุน้สามญั 
โดยมีรายละเอียดตามที�ชี0แจงดงักล่าว 

มติที(ประชุม    ที�ประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัท์อนุมติัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื0อ

หุ้นสามญัของบริษทัจาํนวนไม่เกิน 67,500,000 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น และ

มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร มีอาํนาจดาํเนินการใน

เรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื0อหุน้สามญัดว้ยคะแนนเสียง ดงันี0  

  เห็นดว้ยจาํนวน   222,076,510 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   100.00 
  ไม่เห็นดว้ยจาํนวน                   0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 

  งดออกเสียงจาํนวน               0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
  บตัรเสีย จาํนวน       0 เสียง 

วาระที( 9 พจิารณาและอนุมตักิารเพิ(มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ(มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื(อให้สอดคล้อง

กบัการเพิ(มทุนจดทะเบียน 

นางสาวมนญัญา ฐิตินนัทวรรณ ที�ปรึกษากฎหมาย ไดชี้0แจงว่า สืบเนื�องจากการที�บริษทัมีความประสงคจ์ะออก
และเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื0อหุน้ของบริษทัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้นในวาระ
ข้างต้น บริษัทจะต้องเพิ�มทุนเพื�อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงที�จะซื0 อหุ้นของบริษัทดังกล่าว โดย
วตัถุประสงค์ในการเพิ�มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ�มทุนของบริษทั (แบบ 53`4) ที�ไดส่้งให้กบัผูถื้อหุ้นแลว้
พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้   

บริษทัจะดาํเนินการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทั อีกจาํนวน 67,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัจาํนวน 
67,500,000 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 270,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่
เป็นจาํนวน 337,5000,000  บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 337,500,000  หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ที�ประชุม
คณะกรรมการของบริษทัจึงเห็นควรเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทั
และการแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริษทั เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนดงันี0   



 

  

15 | 1 7  

 

ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจาํนวน 337,500,000   บาท (สามร้อยสามสิบเจด็ลา้นหา้แสนบาท) 

 แบ่งออกเป็น 337,500,000   หุน้  (สามร้อยสามสิบเจด็ลา้นหา้แสนหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ  1 บาท (หนึ�งบาท) 

 โดยแบ่งออกเป็น     

 หุน้สามญั 337,500,000   หุน้  (สามร้อยสามสิบเจด็ลา้นหา้แสนหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ ไม่มี หุน้ (`) 

ภายหลงัการชี0 แจง  ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ที�ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม  ปรากฏว่าไม่มีผูใ้ด
ซกัถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นเพิ�มเติม  จึงไดเ้สนอใหที้�ประชุมพิจารณาและอนุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทัอีก
จาํนวน 67,500,000 หุน้ และการแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริษทั เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทุน 

มติที(ประชุม    ที�ประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทัและการแกไ้ข

เพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริษทั เพื�อให้สอดคลอ้งกบัการเพิ�มทุน ตามรายละเอียดที�เสนอดงักล่าว

ขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี0  

  เห็นดว้ยจาํนวน   222,076,510 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   100.00 
  ไม่เห็นดว้ยจาํนวน                   0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 

  งดออกเสียงจาํนวน               0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
  บตัรเสีย จาํนวน       0 เสียง 

วาระที( 10       พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุ้นสามัญเพิ(มทุนของบริษทั 

นางสาวมนญัญา ฐิตินนัทวรรณ ที�ปรึกษากฎหมาย ไดชี้0 แจงว่าสืบเนื�องจากการที�บริษทัจะเพิ�มทุนจดทะเบียนอีก

จาํนวน 67,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ�มทุนจาํนวน 67,500,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 1 บาท ตาม

รายละเอียดในวาระที� 9 ขา้งตน้ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติัการจดัสรรหุน้

สามญัเพิ�มทุน 
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จาํนวน 67,500,000 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื�อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื0อหุน้ของ

บริษทั (QTC`W1) ในกรณีที�มีหุน้เหลือเนื�องจากไม่มีการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื0อหุน้ของบริษทั บริษทัจะ

นาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาต่อไป 

นอกจากนี0  ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติัมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที�ไดรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริษทัหรือคณะ
กรรมการบริหาร มีอาํนาจในการดาํเนินการใดๆ อนัจาํเป็นและเกี�ยวเนื�องกบัการแกไ้ขถอ้ยคาํ หรือขอ้ความในเอกสาร 
รายงานการประชุมผูถื้อหุ้น หนงัสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคาํขอต่างๆ และ/หรือดาํเนินการใดๆ เพื�อให้ปฏิบติัให้
เป็นไปตามคาํสั�งของนายทะเบียนในการยื�นจดทะเบียนเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทัต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชย ์

ภายหลงัการชี0แจง ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหที้�ประชุมซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม  ปรากฏว่าไม่มีผูใ้ด
ซกัถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นเพิ�มเติม  จึงไดเ้สนอใหที้�ประชุมพิจารณาและอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนจาํนวน 
67,500,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื�อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื0อหุ้นของบริษทั 
(QTC`W1) โดยมีรายละเอียดตามที�ชี0แจงดงักล่าว 

มตทิี(ประชุม    ที�ประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนจาํนวน 67,500,000 หุน้    

มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื�อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื0อหุ้นของบริษทั (QTC`W1) ตาม

รายละเอียดที�เสนอดงักล่าวขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี0  

  เห็นดว้ยจาํนวน   222,076,510 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   100.00 
  ไม่เห็นดว้ยจาํนวน                   0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 

  งดออกเสียงจาํนวน               0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
  บตัรเสีย จาํนวน       0 เสียง 
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เมื�อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามเรื�องอื�นใดอีก  ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านที�ไดส้ละเวลามาร่วม
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 และกล่าวปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา 15.03 น. 

 

ลงชื�อ  ประธานที�ประชุม 

 (นายเกริกไกร จีระแพทย)์ 

 

 

 

 

 

ลงชื�อ  ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 

 (นางสาวบุญพา   รุดดิษฐ)์  

 


