
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)

วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น 
ถ.ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ :
1. เปิดรับลงทะเบียน เวลา 12.00 น.
2. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดน�าแบบฟอร์มการลงทะเบียนมาในวันประชุม
3. บริษัทขอแจ้ง “งดแจกของช�าร่วยในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561”
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เลขที่ QTC.CS 010/2561  วนัที่ 20 มีนาคม 2561 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  2561 

เรียน  ทา่นผู้ ถือหุ้น 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย   1. แบบฟอร์มลงทะเบียน 
2. ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 3/2560 
3. รายงานประจ าปี ซึ่งประกอบด้วยงบการเงินประจ าปี 2560 สิน้สุด ณ วนัที่  31 ธันวาคม 2560  

(แผ่นซีดี) 
4. ข้อมลูของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  

5. ประวติัโดยสงัเขปของบคุคลที่จะเสนอให้แตง่ตัง้เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัทเพิ่มเติม 
6. นิยามของกรรมการอิสระของบริษัท 
7. ข้อมลูของผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2561 
8. เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชมุ 
9. ข้อบงัคบัของบริษัทเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 
10. หนงัสือมอบฉนัทะ 
11. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
12. แผนที่สถานที่ประชมุ 

ด้วยบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จะจดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 
ในวันพุธที่  25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชัน้ 3 โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น 
ถ.ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 3/2560 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล: การประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่ 3/2560 ของบริษัทได้ถูกจัดขึน้เม่ือวันที่  
31 ตลุาคม 2560 และบริษัทได้จดัท ารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าถูกต้องตามมติที่ประชุม 
และได้จดัส่งรายงานการประชุมนีใ้ห้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วนันบัแต่วนั
ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น  และได้น าขึน้บนเว็บไซต์ของบริษัท (http://www.qtc-energy.com) เม่ือวันที่ 9 
ตลุาคม 2560 เพื่อเปิดเผยแกผู่้ ถือหุ้นและนกัลงทนุทัว่ไปแล้ว และปรากฏวา่ไมมี่ผู้ ใดคดัค้านหรือขอแก้ไข 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชมุวิสามญั 
ผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 3/2560  (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 2) 

 

1.	 แบบฟอร์มลงทะเบียน

2.		 ส�ำเนำรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	3/2560

3.		 รำยงำนประจ�ำปี	ซึ่งประกอบด้วยงบกำรเงินประจ�ำปี	2560	สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560	

	 (แผ่นซีดี)

4.		 ข้อมูลของผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ	

5.		 ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่จะเสนอให้แต่งตั้งเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทเพิ่มเติม

6.		 นิยำมของกรรมกำรอิสระของบริษัท

7.		 ข้อมูลของผู้สอบบัญชีของบริษัท	ประจ�ำปี	2561

8.		 เอกสำรหรือหลักฐำนแสดงควำมเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุม

9.		 ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับกำรประชุมผู้ถือหุ้นและกำรออกเสียงลงคะแนน

10.		หนังสือมอบฉันทะ

11.		รำยละเอียดกรรมกำรอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

12.		แผนที่สถำนที่ประชุม
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วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนนินงานอองบริััทประจ าปี 2560 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:  บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ดงัปรากฏในรายงาน
ประจ าปี2560 ซึ่งได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นในรูปแบบซีดี (CD-ROM) พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นีแ้ล้ว 
(ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 3) 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท 
ประจ าปี 2560 (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่  3) 

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเนงินรวมอองบริััท ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560  

ข้อเท็จจริงและเหตผุล: คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีการท างบการเงินรวมส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สุด 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และผู้ สอบบญัชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อน าเสนอให้ที่ประชุม 
ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัในการประชมุสามญัประจ าปี ตามมาตราท่ี 112 แหง่พระราชบญัญติับริษัทมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนด  (ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 3) 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมติังบการเงินรวมของ
บริษัทส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบญัชีรับ
อนญุาตแล้ว (รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี ตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 3) 

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเนงินปันผล  

ข้อเท็จจริงและเหตผุล:  บริษัทมีนโยบายจา่ยเงินปันผลในอตัราไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังหกั
ภาษีเงินได้นิติบคุคล และการจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย บริษัทอาจก าหนดให้จา่ยเงินปันผลแตกตา่งไป
จากนโยบายที่ก าหนดไว้ได้ โดยจะขึน้อยูก่บัผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และ
ความจ าเป็นในการใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัท 

นอกจากนี ้พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ มาตรา 116 และตามข้อบงัคบั
ของบริษัทฯ ข้อ 49 และ ข้อ 50 ก าหนดให้  

  1) ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นต้องพิจารณาการจดัสรรเงินก าไรและการจา่ยเงินปันผลประจ าปี  
 2) บริษัทฯ ต้องจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึง่ไว้เป็นทนุส ารอง ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของ       
                      ก าไรสุทธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมี   
                      จ านวน ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10ของทนุจดทะเบียน  
  3) การจา่ยเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได้ ในกรณีที่บริษัทฯ               
                      ยงัมียอดขาดทนุ สะสมอยู ่ห้ามมิให้จา่ยเงินปันผล 

จากผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ตามงบการเงินรวม 
ส าหรับรอบปีบญัชี สิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีผลการด าเนินงานขาดทุนจ านวน 247.25 
ล้านบาท และตามงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรบัรอบปีบญัชี สิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึง่ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว บริษัทมีผลขาดทนุสะสมจ านวน 68.80 ล้านบาท 

พจิารณาและอนมัุตงิดจ่ายเงนิปันผลส�าหรบัผลการด�าเนินงานสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560
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วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนนินงานอองบริััทประจ าปี 2560 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:  บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ดงัปรากฏในรายงาน
ประจ าปี2560 ซึ่งได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นในรูปแบบซีดี (CD-ROM) พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นีแ้ล้ว 
(ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 3) 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท 
ประจ าปี 2560 (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่  3) 

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเนงินรวมอองบริััท ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560  

ข้อเท็จจริงและเหตผุล: คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีการท างบการเงินรวมส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สุด 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และผู้ สอบบญัชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อน าเสนอให้ที่ประชุม 
ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัในการประชมุสามญัประจ าปี ตามมาตราท่ี 112 แหง่พระราชบญัญติับริษัทมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนด  (ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 3) 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมติังบการเงินรวมของ
บริษัทส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบญัชีรับ
อนญุาตแล้ว (รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี ตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 3) 

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเนงินปันผล  

ข้อเท็จจริงและเหตผุล:  บริษัทมีนโยบายจา่ยเงินปันผลในอตัราไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังหกั
ภาษีเงินได้นิติบคุคล และการจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย บริษัทอาจก าหนดให้จา่ยเงินปันผลแตกตา่งไป
จากนโยบายที่ก าหนดไว้ได้ โดยจะขึน้อยูก่บัผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และ
ความจ าเป็นในการใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัท 

นอกจากนี ้พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ มาตรา 116 และตามข้อบงัคบั
ของบริษัทฯ ข้อ 49 และ ข้อ 50 ก าหนดให้  

  1) ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นต้องพิจารณาการจดัสรรเงินก าไรและการจา่ยเงินปันผลประจ าปี  
 2) บริษัทฯ ต้องจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึง่ไว้เป็นทนุส ารอง ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของ       
                      ก าไรสุทธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมี   
                      จ านวน ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10ของทนุจดทะเบียน  
  3) การจา่ยเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได้ ในกรณีที่บริษัทฯ               
                      ยงัมียอดขาดทนุ สะสมอยู ่ห้ามมิให้จา่ยเงินปันผล 

จากผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ตามงบการเงินรวม 
ส าหรับรอบปีบญัชี สิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีผลการด าเนินงานขาดทุนจ านวน 247.25 
ล้านบาท และตามงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรบัรอบปีบญัชี สิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึง่ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว บริษัทมีผลขาดทนุสะสมจ านวน 68.80 ล้านบาท 

 

  

นอกจากนี ้บริษัทไม่ต้องจดัสรรเงินก าไรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายตามที่กฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจ ากดัก าหนด เนื่องจากบริษัทมีผลการด าเนินงานขาดทนุ 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล
เนื่องจากบริษัทมีผลการด าเนินงานขาดทนุสะสม 
 

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล: ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 ก าหนดว่าในการประชุมผู้ ถือหุ้ นสามัญ
ประจ าปีทกุครัง้ กรรมการคิดเป็นจ านวนหนึง่ในสาม หรือจ านวนใกล้ที่สุดกบัส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออก
จากต าแหนง่ โดยกรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ ออกจากต าแหน่ง ซึ่งในปีนีก้รรมการที่ต้อง
ออกจากต าแหนง่กรรมการของบริษัทมีรายชื่อดงัตอ่ไปนี ้

1. นายเกริกไกร     จีระแพทย์    ต าแหนง่ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
2. นายณฐัพล       ลีลาวฒันานนัท์ ต าแหนง่ประธานตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
3.    นายเรืองชยั       กฤษณเกรียงไกร  ต าแหนง่กรรมการ 

กระบวนการสรรหาบคุคลเพื่อเสนอชื่อแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัท เป็นดงันี ้

1.  บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้คณะกรรมการสรรหา ก าหนด
คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาลพิจารณาเพื่อน าเสนอตอ่ที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชมุผู้ ถือหุ้น
พิจารณาแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัท ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตามที่ทางส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ก าหนด และปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อ
บคุคลเพื่อแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการ  

2.  บริษัทได้สอบถามความสมคัรใจของกรรมการอิสระที่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระ  และสอบถามความ  
     จ านงของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เพื่อเสนอชื่อกรรมการตวัแทน 
3. คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ โดยได้
พิจารณาจากคุณสมบติัการเป็นกรรมการที่ได้ก าหนดไว้ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ข้อบงัคบับริษัท  และ  
กฎบตัรคณะกรรมการบริษัท  

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการ ตามกระบวนการสรรหาของบริษัทเป็นการล่วงหน้า 45 วนั นบัตัง้แตว่นัที่ 18 กนัยายน 2560 ถึง
วนัที่ 1 ธันวาคม 2560 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เพื่อเข้ารับการ
เลือกตัง้เป็นกรรมการ 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้ 
นายเกริกไกร จีระแพทย์ ,นายณัฐพล ลีลาวฒันานนัท์ และนายเรืองชยั  กฤษณเกรียงไกร กรรมการที่ต้อง
ออกจากต าแหน่งตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทัง้นี ้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า

1.		 บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นรำยย่อยสำมำรถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือให้คณะกรรมกำรสรรหำ	ก�ำหนดค่ำ

ตอบแทน	และบรรษัทภิบำลพิจำรณำเพ่ือน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร	และที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พิจำรณำแต่งต้ังให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรของบริษทั	ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษทั	ตำมท่ีทำงส�ำนักงำน

คณะกรรมกำร	ก.ล.ต.	และตลำดหลักทรัพย์ฯ	ก�ำหนด	และปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นรำยย่อยเสนอชื่อ

บุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร	

2.			 บรษิทัได้สอบถำมควำมสมคัรใจของกรรมกำรอสิระทีพ้่นจำกต�ำแหน่งตำมวำระ		และสอบถำมควำม	

		 จ�ำนงของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่เพื่อเสนอชื่อกรรมกำรตัวแทน

3.		 คณะกรรมกำรสรรหำ	ก�ำหนดค่ำตอบแทนและบรรษทัภิบำล	จะเป็นผูพิ้จำรณำกลัน่กรองก่อนน�ำเสนอ

คณะกรรมกำรบริษัท	เพ่ือพิจำรณำน�ำเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำเลือกต้ังเป็นกรรมกำร	โดย

ได้พิจำรณำจำกคุณสมบัติกำรเป็นกรรมกำรท่ีได้ก�ำหนดไว้ตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง	ข้อบังคับบริษัท		

และกฎบัตรคณะกรรมกำรบริษัท
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บุคคลที่ เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิ สระและเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง  

ทัง้นี  ้คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ  
บรรษัทภิบาล ส าหรับการแตง่ตัง้ นายณฐัพล ลีลาวฒันานนัท์ ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระของบริษัทอีก
วาระหนึง่ แม้วา่จะด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระเกินกวา่ 9 ปี  เนื่องจากนายณฐัพล ลีลาวฒันานนัท์ เป็นผู้ที่
มีความรู้และความช านาญ สามารถให้ค าปรึกษาและการแนะน าที่เป็นประโยชน์อยา่งย่ิงกบับริษัท และ
ในชว่งของการด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระนัน้ ได้ท าหน้าที่ในการตรวจสอบบริษัทเพื่อรักษาผลประโยชน์
ของผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยโดยแสดงความเห็นได้อยา่งเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร  

รายละเอียดประวติัของบคุคลทัง้ 3 ทา่น ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 4 และคณุสมบติัของกรรมการ
อิสระของบริษทัเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนด (รายละเอียดนิยามกรรมการ
อิสระปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 6) 

ข้อมลูการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครัง้นี ้ 

รายช่ือผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ จ านวนหุ้น สิทธิในการออกเสียง 
1. นายเกริกไกร  จีระแพทย์ - - 
2. นายณฐัพล  ลีลาวฒันานนัท์ - - 
3.    นายเรืองชยั  กฤษณเกรียงไกร - - 

วาระที่ 6     พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการใหม่                                                                                               

ข้อเท็จจริงและเหตผุล:   เนื่องจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างผู้ ถือหุ้นของบริษัท และในชว่งที่ผ่านมาบริษัท
ได้มีการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าหลายโครงการ  จึงได้มีการสรรหาผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจ
ดงักล่าว เพื่อให้ค าแนะน าแกบ่ริษัท  ได้แก่ นายวีระพล วีระวงศ์ เพื่อแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการของ
บริษัท 

คณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทนและบรรษทัภิบาล   ได้พิจารณาคณุสมบติัของบคุคลดงักล่าวแล้ว 
เห็นวา่เป็นผู้ที่มีความเหมาะสม ด้านคณุวฒิุ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และไมไ่ด้ประกอบกิจการ  
ใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแขง่ขนักบัการด าเนินงานของบริษัท จงึเห็นสมควรให้ทา่นด ารงต าแหนง่
กรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม ประวติัของกรรรมการที่เสนอปรากฏตามส่ิงทีส่ง่มาด้วยล าดบัที่ 5 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุติัการแตง่ตัง้นายวีระ
พล วีระวงศ์  เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท เพิ่มเติมอีก 1 ต าแหนง่ ตามที่เสนอนัน้ ภายหลงัการแตง่ตัง้
จ านวนกรรมการบริษัทจะมีจ านวนทัง้สิน้ 9 ทา่น  

ทั้งน้ี	คณะกรรมกำรบริษัทมีมติเห็นชอบตำมควำมเห็นของทคณะกรรมกำรสรรหำ	ค่ำตอบแทน	และ

บรรษัทภิบำล	ส�ำหรับกำรแต่งตั้ง	นำยณัฐพล	ลีลำวัฒนำนันท์	ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรอิสระของบริษัท

อีกวำระหนึ่ง	แม้ว่ำจะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรอิสระเกินกว่ำ	9	ปี		(ในปี	พ.ศ.	2564)	เน่ืองจำกนำยณัฐพล	

ลีลำวัฒนำนันท์	เป็นผู้ที่มีควำมรู้และควำมช�ำนำญ	สำมำรถให้ค�ำปรึกษำและกำรแนะน�ำที่เป็นประโยชน์

อย่ำงย่ิงกับบริษัท	และในช่วงของกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรอิสระน้ัน	ได้ท�ำหน้ำที่ในกำรตรวจสอบ

บริษัทเพ่ือรักษำผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรำยย่อยโดยแสดงควำมเห็นได้อย่ำงเป็นอิสระจำกฝ่ำยบริหำร
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ของผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยโดยแสดงความเห็นได้อยา่งเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร  

รายละเอียดประวติัของบคุคลทัง้ 3 ทา่น ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 4 และคณุสมบติัของกรรมการ
อิสระของบริษทัเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนด (รายละเอียดนิยามกรรมการ
อิสระปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 6) 

ข้อมลูการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครัง้นี ้ 

รายช่ือผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ จ านวนหุ้น สิทธิในการออกเสียง 
1. นายเกริกไกร  จีระแพทย์ - - 
2. นายณฐัพล  ลีลาวฒันานนัท์ - - 
3.    นายเรืองชยั  กฤษณเกรียงไกร - - 

วาระที่ 6     พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการใหม่                                                                                               

ข้อเท็จจริงและเหตผุล:   เนื่องจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างผู้ ถือหุ้นของบริษัท และในชว่งที่ผ่านมาบริษัท
ได้มีการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าหลายโครงการ  จึงได้มีการสรรหาผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจ
ดงักล่าว เพื่อให้ค าแนะน าแกบ่ริษัท  ได้แก่ นายวีระพล วีระวงศ์ เพื่อแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการของ
บริษัท 

คณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทนและบรรษทัภิบาล   ได้พิจารณาคณุสมบติัของบคุคลดงักล่าวแล้ว 
เห็นวา่เป็นผู้ที่มีความเหมาะสม ด้านคณุวฒิุ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และไมไ่ด้ประกอบกิจการ  
ใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแขง่ขนักบัการด าเนินงานของบริษัท จงึเห็นสมควรให้ทา่นด ารงต าแหนง่
กรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม ประวติัของกรรรมการที่เสนอปรากฏตามส่ิงทีส่ง่มาด้วยล าดบัที่ 5 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุติัการแตง่ตัง้นายวีระ
พล วีระวงศ์  เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท เพิ่มเติมอีก 1 ต าแหนง่ ตามที่เสนอนัน้ ภายหลงัการแตง่ตัง้
จ านวนกรรมการบริษัทจะมีจ านวนทัง้สิน้ 9 ทา่น  

 

  

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล: คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน  และบรรษั ท ภิบาล  เป็น 
ผู้พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการ จากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา การปฏิบติังาน
และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกบัธุรกิจในประเภทเดียวกบับริษัทหรือใกล้เคียง
กบับริษัท ซึ่งบริษัทมีการจา่ยคา่ตอบแทนให้แกก่รรมการในรูปแบบ เบีย้ประชมุ คา่ตอบแทนรายเดือน และ 
โบนสัเทา่นัน้  ไมมี่ค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นและสิทธิประโยชน์อื่น ทัง้นี ้กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท
จ านวน 2 ทา่น จะไมไ่ด้รับคา่ตอบแทนรายปี  

หลกัเกณฑ์และขัน้ตอนการเสนอคา่ตอบแทนกรรมการ 
ค่าตอบแทนกรรมการ  บริษัทฯ จดัให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด  
โดยผ่านการพิจารณาขัน้แรกจากคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล  
ซึง่หลกัเกณฑ์จะเชือ่มโยงกบัผลการด าเนินงานของบริษัท การปฏิบติังานและความรับผิดชอบของกรรมการ  
และบริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทไว้อยา่งชดัเจนและโปร่งใส โดยคา่ตอบแทนอยู่
ในระดบัที่เหมาะสมและสอดคล้องกบัอุตสาหกรรม รวมทัง้อยู่ในระดบัที่เพียงพอที่จะดึงดูดและรักษา
กรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการได้  และต้องผ่านการอนุมติัจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นด้วยคะแนนเสียง  
ไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
ทัง้นีน้โยบายการจา่ยคา่ตอบแทนรายเดือน คา่เบีย้ประชมุ และคา่ตอบแทน เป็นดงันี ้

 2560  2561ปีที่เนสนอ 

ค่าเนบีย้ประชุม (บาท/ต่อการประชุม) (บาท/ต่อการประชุม) 

คงเนดิม 

ประธานคณะกรรมการบริษัท  20,000 20,000 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา ก าหนด
คา่ตอบแทน และ 
บรรษัทภิบาล 

 

15,000 

 

15,000 

กรรมการบริษัท 15,000 15,000 

กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล 

10,000 10,000 

 

 

  

 

  

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล: คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน  และบรรษัท ภิบาล  เป็น 
ผู้พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการ จากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา การปฏิบติังาน
และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกบัธุรกิจในประเภทเดียวกบับริษัทหรือใกล้เคียง
กบับริษัท ซึ่งบริษัทมีการจา่ยคา่ตอบแทนให้แกก่รรมการในรูปแบบ เบีย้ประชมุ คา่ตอบแทนรายเดือน และ 
โบนสัเทา่นัน้  ไมมี่ค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นและสิทธิประโยชน์อื่น ทัง้นี ้กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท
จ านวน 2 ทา่น จะไมไ่ด้รับคา่ตอบแทนรายปี  

หลกัเกณฑ์และขัน้ตอนการเสนอคา่ตอบแทนกรรมการ 
ค่าตอบแทนกรรมการ  บริษัทฯ จดัให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด  
โดยผ่านการพิจารณาขัน้แรกจากคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล  
ซึง่หลกัเกณฑ์จะเชือ่มโยงกบัผลการด าเนินงานของบริษัท การปฏิบติังานและความรับผิดชอบของกรรมการ  
และบริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทไว้อยา่งชดัเจนและโปร่งใส โดยคา่ตอบแทนอยู่
ในระดบัที่เหมาะสมและสอดคล้องกบัอุตสาหกรรม รวมทัง้อยู่ในระดบัที่เพียงพอที่จะดึงดูดและรักษา
กรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการได้  และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นด้วยคะแนนเสียง  
ไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
ทัง้นีน้โยบายการจา่ยคา่ตอบแทนรายเดือน คา่เบีย้ประชมุ และคา่ตอบแทน เป็นดงันี ้

 2560  2561ปีที่เนสนอ 

ค่าเนบีย้ประชุม (บาท/ต่อการประชุม) (บาท/ต่อการประชุม) 

คงเนดิม 

ประธานคณะกรรมการบริษัท  20,000 20,000 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา ก าหนด
คา่ตอบแทน และ 
บรรษัทภิบาล 

 

15,000 

 

15,000 

กรรมการบริษัท 15,000 15,000 

กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล 

10,000 10,000 
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หมายเหต ุ: จา่ยโบนสัเฉพาะกรรมการที่ไมใ่ชผู่้บริหาร และมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา ก าหนด   
                 คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณาจดัสรรคา่ตอบแทนรายปีดงักล่าว 
 

ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ได้อนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ค่าเบีย้
ประชมุ  คา่ตอบแทนรายเดือน  และโบนสั โดยมีการจา่ยคา่ตอบแทนจริงตามรายละเอียดในตาราง 

รายชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
ค่าเนบีย้ประชุม 2560 

ค่าตอบแทน
ประจ าเนดือน 

โบนัส 2560 รวมจ่าย กรรมการ  
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ
สรรหาฯ 

1. นายเกริกไกร  จีระแพทย์ 
ประธานกรรมการ
บริษัท 260,000 - - 200,000 1,100,000 1,560,000 

2. นายณฐัพล ลลีาวฒันานนัท์ กรรมการ/ 
กรรมการตรวจสอบ 

190,000 90,000 - 160,000 553,000 993,000 

3. นายพลรชฎ   เปียถนอม 
ประธานกรรมการ
สรรหาฯกรรมการ/
กรรมการตรวจสอบ 

190,000 60,000 15,000 160,000 553,000 978,000 

4. นางวสรา      โชติธรรมรัตน์ กรรมการ/     
กรรมการตรวจสอบ 

180,000 60,000 . 160,000 553,000 938,000 

5. ดร. กมล       ตรรกบตุร กรรมการ/กรรมการ
สรรหาฯ 

175,000 - 20,000 160,000 553,000 908,000 

6. นายสรุช        ล า่ซ า* กรรมการ 60,000 - - 80,000 188,000 328,000 

7. นายพลูพิพฒัน์   ตนัธนสนิ กรรมการ 
/กรรมการสรรหาฯ 

190,000 - 20,000 - - 210,000 

8. นายเรืองชยั  กฤษณเกรียงไกร กรรมการ 175,000 - - - - 175,000 

รวม 1,420,000 210,000 55,000 920,000 3,500,000 6,090,000 
หมายเหต:ุ * นายสรุช ล า่ซ า ได้รับแต่งตัง้ให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการเมื่อวนัที่ 29 สงิหาคม 2560 

ค่าตอบแทนรายเนดือน (บาท) (บาท) 

ประธานคณะกรรมการบริษัท 25,000 25,000 

กรรมการบริษัท 25,000 25,000 

ค่าตอบแทนรายปี (โบนัส) จ่ายไม่เกิน 5 ล้านบาท จ่ายไม่เกิน 5 ล้านบาท 

       
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ: จา่ยโบนสัเฉพาะกรรมการที่ไมใ่ชผู่้บริหาร และมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา ก าหนด   
                 คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณาจดัสรรคา่ตอบแทนรายปีดงักล่าว 
 

ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ได้อนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ค่าเบีย้
ประชมุ  คา่ตอบแทนรายเดือน  และโบนสั โดยมีการจา่ยคา่ตอบแทนจริงตามรายละเอียดในตาราง 

รายชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
ค่าเนบีย้ประชุม 2560 

ค่าตอบแทน
ประจ าเนดือน 

โบนัส 2560 รวมจ่าย กรรมการ  
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ
สรรหาฯ 

1. นายเกริกไกร  จีระแพทย์ 
ประธานกรรมการ
บริษัท 260,000 - - 200,000 1,100,000 1,560,000 

2. นายณฐัพล ลลีาวฒันานนัท์ กรรมการ/ 
กรรมการตรวจสอบ 

190,000 90,000 - 160,000 553,000 993,000 

3. นายพลรชฎ   เปียถนอม 
ประธานกรรมการ
สรรหาฯกรรมการ/
กรรมการตรวจสอบ 

190,000 60,000 15,000 160,000 553,000 978,000 

4. นางวสรา      โชติธรรมรัตน์ กรรมการ/     
กรรมการตรวจสอบ 

180,000 60,000 . 160,000 553,000 938,000 

5. ดร. กมล       ตรรกบตุร กรรมการ/กรรมการ
สรรหาฯ 

175,000 - 20,000 160,000 553,000 908,000 

6. นายสรุช        ล า่ซ า* กรรมการ 60,000 - - 80,000 188,000 328,000 

7. นายพลูพิพฒัน์   ตนัธนสนิ กรรมการ 
/กรรมการสรรหาฯ 

190,000 - 20,000 - - 210,000 

8. นายเรืองชยั  กฤษณเกรียงไกร กรรมการ 175,000 - - - - 175,000 

รวม 1,420,000 210,000 55,000 920,000 3,500,000 6,090,000 
หมายเหต:ุ * นายสรุช ล า่ซ า ได้รับแต่งตัง้ให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการเมื่อวนัที่ 29 สงิหาคม 2560 

ค่าตอบแทนรายเนดือน (บาท) (บาท) 

ประธานคณะกรรมการบริษัท 25,000 25,000 

กรรมการบริษัท 25,000 25,000 

ค่าตอบแทนรายปี (โบนัส) จ่ายไม่เกิน 5 ล้านบาท จ่ายไม่เกิน 5 ล้านบาท 

20,000 20,000

6,105,000

953,000
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หมายเหต ุ: จา่ยโบนสัเฉพาะกรรมการที่ไมใ่ชผู่้บริหาร และมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา ก าหนด   
                 คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณาจดัสรรคา่ตอบแทนรายปีดงักล่าว 
 

ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ได้อนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ค่าเบีย้
ประชมุ  คา่ตอบแทนรายเดือน  และโบนสั โดยมีการจา่ยคา่ตอบแทนจริงตามรายละเอียดในตาราง 

รายชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
ค่าเนบีย้ประชุม 2560 

ค่าตอบแทน
ประจ าเนดือน 

โบนัส 2560 รวมจ่าย กรรมการ  
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ
สรรหาฯ 

1. นายเกริกไกร  จีระแพทย์ 
ประธานกรรมการ
บริษัท 260,000 - - 200,000 1,100,000 1,560,000 

2. นายณฐัพล ลลีาวฒันานนัท์ กรรมการ/ 
กรรมการตรวจสอบ 

190,000 90,000 - 160,000 553,000 993,000 

3. นายพลรชฎ   เปียถนอม 
ประธานกรรมการ
สรรหาฯกรรมการ/
กรรมการตรวจสอบ 

190,000 60,000 15,000 160,000 553,000 978,000 

4. นางวสรา      โชติธรรมรัตน์ กรรมการ/     
กรรมการตรวจสอบ 

180,000 60,000 . 160,000 553,000 938,000 

5. ดร. กมล       ตรรกบตุร กรรมการ/กรรมการ
สรรหาฯ 

175,000 - 20,000 160,000 553,000 908,000 

6. นายสรุช        ล า่ซ า* กรรมการ 60,000 - - 80,000 188,000 328,000 

7. นายพลูพิพฒัน์   ตนัธนสนิ กรรมการ 
/กรรมการสรรหาฯ 

190,000 - 20,000 - - 210,000 

8. นายเรืองชยั  กฤษณเกรียงไกร กรรมการ 175,000 - - - - 175,000 

รวม 1,420,000 210,000 55,000 920,000 3,500,000 6,090,000 
หมายเหต:ุ * นายสรุช ล า่ซ า ได้รับแต่งตัง้ให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการเมื่อวนัที่ 29 สงิหาคม 2560 

ค่าตอบแทนรายเนดือน (บาท) (บาท) 

ประธานคณะกรรมการบริษัท 25,000 25,000 

กรรมการบริษัท 25,000 25,000 

ค่าตอบแทนรายปี (โบนัส) จ่ายไม่เกิน 5 ล้านบาท จ่ายไม่เกิน 5 ล้านบาท 

 

  

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกนัพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการบริษัทมี
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจดัการ  การด าเนินธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพภายใต้หลกัการ
การก ากบัดแูลกิจการที่ดี และอทุิศเวลาเข้าร่วมประชมุอยา่งสม ่าเสมอ  จงึเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น
พิจารณาและอนมุติัก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจ าปี 2561 ในอตัราเท่ากบัปี 2560 โดยให้จา่ย
ในรูปของเบีย้ประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนสั  โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นและและสิทธิ
ประโยชน์อื่นๆ ทัง้นี ้กรรมการที่ เป็นพนักงานของบริษัทจะได้รับโบนัสและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็น
พนกังานของบริษัทแยกตา่งหาก 

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนอองผู้สอบบัญชี 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล: ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญั ติบ ริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตัง้ผู้ สอบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชีทุกปี ในการแตง่ตัง้
สามารถแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมได้ 

นอกจากนี  ้ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่  กจ. 399/2548  
เร่ืองหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน
ของบริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ (ฉบบัที่ 20) ก าหนดให้บริษัทจดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี หากผู้สอบบญัชี
ดงักล่าวปฏิบติัหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนัโดยการหมุนเวียนไม่จ าเป็นต้องเปล่ียนบริษัทผู้ สอบ
บญัชีแหง่ใหม ่บริษัทสามารถแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรายอื่น ๆ ในส านกังานตรวจสอบบญัชีนัน้แทนผู้สอบบญัชี
รายเดิมได้  

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้มีความเห็นว่าสมควรแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต แห่งบริษัท        
แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั  ตามรายชื่อดงัตอ่ไปนี ้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทส าหรับปี 2561 และก าหนดคา่สอบ
บญัชีเป็นจ านวนเงิน ไมเ่กิน 1,380,000.00 บาทตอ่ปี โดยไมร่วมคา่ใช้จา่ยอื่น ๆ 
 
ช่ือผู้สอบบัญชี เนลอที่ผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาต 
จ านวนปีที่เนป็นผู้สอบบัญชี

อองบริััท 
1. นายนรินทร์  จรูะมงคล 8593 2 
2. นางสาวกญัญาณฐั ศรีรัตน์ชชัวา 6549 - 
3. นายธีรศกัด์ิ  ฉัว่ศรีสกลุ 6624 - 
4. นางสาวศนัสนีย์  พลูสวสัด์ิ 6977 - 

ตารางเปรียบเทียบคา่สอบบญัชี  
ค่าสอบบัญชี รอบปีบัญชี 2560 (บาท) รอบปีบัญชี 2561 (บาท) 
1. คา่สอบบญัชี 1,210,000 1,380,000.00 
2. คา่บริการอื่น ๆ - - 

 

1,380,000.00

1,380,000.00

น

1,210,000.00
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ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้ 
นายนรินทร์ จูระมงคล ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593  และ/หรือ นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวา 
ผู้ สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 และ/หรือ นายธีรศกัด์ิ ฉั่วศรีสกุล ผู้ สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 
และ/หรือ นางสาวศนัสนีย์ พูลสวสัด์ิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 6977 แหง่บริษัท แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั 
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษทัส าหรับปี 2561 ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีที่เสนอชื่อแตง่ตัง้ให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทใน
ปีนี ้เป็นการปฏิบติัหน้าที่ผู้สอบบญัชีปีที่ 2 ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถปฏิบติัหน้าที่ได้ให้
บริษัท แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนุญาตอื่นของส านกังานท าหน้าที่ตรวจสอบบญัชีและ
แสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบญัชีดงักล่าวได้ และก าหนดคา่สอบบญัชีเป็นจ านวนเงิน
ไมเ่กิน 1,380,000.00 บาทตอ่ปี   โดยไมร่วมคา่ใช้จา่ยอื่นๆ  

ผู้สอบบญัชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไมมี่ความสมัพนัธ์และไมมี่ส่วนได้เสียกบับริษัท ผู้บริหารผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ ที่เก่ียวข้องกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด (รายละเอียดผู้ สอบบญัชีปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย
ล าดบัที่ 6) 

ส านักงานผู้ สอบบัญชีบริษัทและผู้ สอบบัญชีบริษัทย่อย ไม่เป็นสังกัดส านักงานสอบบัญชีเดียวกัน              
แตส่ามารถจดัท างบการเงินได้ทนัตามก าหนดเวลา 

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไอเนพิ่มเนติมอ้อบงัคับอองบริัทั 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล:        สืบเนื่องจากค าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เร่ืองการ
แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ฉบับลงวนัที่ 4 เมษายน 2560 ให้
ยกเลิกมาตรา 100 แห่งพระราชบญับัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 เก่ียวกบัการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ น  
โดยผู้ ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งบริษัทได้มีการก าหนดเร่ืองดงักล่าวไว้ในข้อบงัคับของบริษัท บริษัทจึงต้องแก้ไข
ข้อบงัคบัข้อ 35 ของบริษัท ให้สอดคล้องกบัค าสัง่ฉบบัดงักล่าว       

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัข้อ 35 ของบริษัท เป็นดงันี ้ 

ข้อบงัคบัเดิม 

ข้อ 35. คณะกรรมการบริษัทต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นอยา่งน้อยปีละหนึง่ครัง้ การประชมุเช่นวา่นีใ้ห้
เรียกวา่ “ประชมุสามญั” การประชมุสามญัดงักล่าวให้จดัให้มีขึน้ภายในส่ี (4) เดือนภายหลงัวนัสิน้สุดรอบปี
บญัชีของบริษัท 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกวา่ “ประชมุวิสามญั” 

คณะกรรมการจะเรียกประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้สุดแตจ่ะเห็นสมควร หรือเม่ือผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้
ไมน้่อยกวา่หนึง่ในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมด หรือจ านวนผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ยี่สิบห้า (25) 
คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดเข้าชื่อกันท า
หนงัสือในฉบบัเดียวกนัร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนงัสือร้องขอนัน้จะต้องระบุ
วา่ให้เรียกประชมุเพื่อการใดไว้ให้ชดัเจน คณะกรรมการต้องจดัประชมุภายในหนึง่ (1) เดือนนบัแตว่นัที่ได้รับ
หนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

7)
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ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้ 
นายนรินทร์ จูระมงคล ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593  และ/หรือ นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวา 
ผู้ สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 และ/หรือ นายธีรศกัด์ิ ฉั่วศรีสกุล ผู้ สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 
และ/หรือ นางสาวศนัสนีย์ พูลสวสัด์ิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 6977 แหง่บริษัท แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั 
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษทัส าหรับปี 2561 ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีที่เสนอชื่อแตง่ตัง้ให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทใน
ปีนี ้เป็นการปฏิบติัหน้าที่ผู้สอบบญัชีปีที่ 2 ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถปฏิบติัหน้าที่ได้ให้
บริษัท แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนุญาตอื่นของส านกังานท าหน้าที่ตรวจสอบบญัชีและ
แสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบญัชีดงักล่าวได้ และก าหนดคา่สอบบญัชีเป็นจ านวนเงิน
ไมเ่กิน 1,380,000.00 บาทตอ่ปี   โดยไมร่วมคา่ใช้จา่ยอื่นๆ  

ผู้สอบบญัชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไมมี่ความสมัพนัธ์และไมมี่ส่วนได้เสียกบับริษัท ผู้บริหารผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ ที่เก่ียวข้องกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด (รายละเอียดผู้ สอบบญัชีปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย
ล าดบัที่ 6) 

ส านักงานผู้ สอบบัญชีบริษัทและผู้ สอบบัญชีบริษัทย่อย ไม่เป็นสังกัดส านักงานสอบบัญชีเดียวกัน              
แตส่ามารถจดัท างบการเงินได้ทนัตามก าหนดเวลา 

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไอเนพิ่มเนติมอ้อบงัคับอองบริัทั 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล:        สืบเนื่องจากค าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เร่ืองการ
แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ฉบับลงวนัที่ 4 เมษายน 2560 ให้
ยกเลิกมาตรา 100 แห่งพระราชบญับัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 เก่ียวกบัการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ น  
โดยผู้ ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งบริษัทได้มีการก าหนดเร่ืองดงักล่าวไว้ในข้อบงัคับของบริษัท บริษัทจึงต้องแก้ไข
ข้อบงัคบัข้อ 35 ของบริษัท ให้สอดคล้องกบัค าสัง่ฉบบัดงักล่าว       

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัข้อ 35 ของบริษัท เป็นดงันี ้ 

ข้อบงัคบัเดิม 

ข้อ 35. คณะกรรมการบริษัทต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นอยา่งน้อยปีละหนึง่ครัง้ การประชมุเช่นวา่นีใ้ห้
เรียกวา่ “ประชมุสามญั” การประชมุสามญัดงักล่าวให้จดัให้มีขึน้ภายในส่ี (4) เดือนภายหลงัวนัสิน้สุดรอบปี
บญัชีของบริษัท 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกวา่ “ประชมุวิสามญั” 

คณะกรรมการจะเรียกประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้สุดแตจ่ะเห็นสมควร หรือเม่ือผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้
ไมน้่อยกวา่หนึง่ในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมด หรือจ านวนผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ยี่สิบห้า (25) 
คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดเข้าชื่อกันท า
หนงัสือในฉบบัเดียวกนัร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนงัสือร้องขอนัน้จะต้องระบุ
วา่ให้เรียกประชมุเพื่อการใดไว้ให้ชดัเจน คณะกรรมการต้องจดัประชมุภายในหนึง่ (1) เดือนนบัแตว่นัที่ได้รับ
หนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 
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คณะกรรมการเรียกประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้ โดยจะต้องระบเุร่ืองและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชมุไว้
ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในส่ีสิบห้า (45) วนันบั
แตว่นัที่ได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น    

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในส่ีสิบห้า (45) วนันบัแต่วนัที่ได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น   
ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึง่เข้าชื่อกนัหรือผู้ ถือหุ้นอื่นๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชมุเองก็ได้
ภายในส่ีสิบห้า (45) วนันบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น และให้ถือวา่เป็นการประชมุผู้ ถือ
หุ้นที่คณะกรรมการเป็นผู้ เรียกประชมุ โดยบริษัทต้องรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยอนัจ าเป็นที่เกิดจากการจดัให้มีการ
ประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร ทัง้นี ้หากจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วมประชมุไม่ครบเป็นองค์
ประชุมตามที่ก าหนดไว้ ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่งเป็นผู้ ร้องขอให้เรียกประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้นัน้จะต้องร่วมกัน
รับผิดชอบชดใช้คา่ใชจ่า่ยที่เกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แกบ่ริษัท 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนุมติัการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบงัคบับริษัท 

วาระที่ 10 พิจารณาเนร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

จงึเรียนมาเพื่อขอเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที่ดงักล่าว ผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์
ที่จะแตง่ตัง้บคุคลอื่นมาเข้าร่วมประชมุ และออกเสียงแทนตนในการประชมุครัง้นี ้ โปรดมอบฉนัทะตามแบบหนงัสือมอบ
ฉนัทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึง่ และย่ืนตอ่บริษัทกอ่นเข้าร่วมประชมุด้วย ส่วนผู้ ถือหุ้นตา่งชาติซึง่แตง่ตัง้
ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รบัฝากและดแูลหุ้น โปรดใช้หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบ ก หรือแบบ ข 
หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึง่ 

ในกรณีทีผู่้ ถือหุ้นที่ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการ
อิสระของบริษัท ตามรายละเอียดซึง่แนบกบัหนงัสือมอบฉนัทะ เพื่อเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในนามของ 
ผู้ ถือหุ้นได้ 

 อนึง่ บริษัทได้ก าหนดให้วนัที่ 9 มีนาคม 2561 เป็นวนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561  
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บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชมุเป็นการล่วงหน้า เพื่อสง่เสริม
การปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี โดยให้สิทธิแกผู่้ ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายคนรายรวมกนัเป็นสดัส่วนการถือ
หุ้นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท และถือหุ้นตอ่เนื่องมาแล้วไมน้่อยกวา่ 6 เดือน 
สามารถเสนอวาระการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ได้ในชว่งระหวา่งวนัที่ 18 ตลุาคม 2560  ถงึวนัที่    1 
ธันวาคม 2560 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลกัเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษทั และแจ้งข่าวผา่นตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย
แล้ว อยา่งไรก็ตาม ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุแตอ่ยา่งใด 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จ ากดั (มหาชน) 

                                                                        

 (นายเกริกไกร จีระแพทย์) 
 ประธานคณะกรรมการบริษัท 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ: - ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชมุสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 บริษัทได้จดัเตรียมหนงัสอืรายงานประจ าปี 

2560  ส าหรับทกุท่าน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระด้วยแล้ว  
 - บริษัทจะแสดงรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ภายใน 14 วนัหลงัจากประชมุเสร็จ บน 

website :  www.qtc-energy.com 
 
ส านกัเลขานกุารบริษัท   
โทร.  66 (02) 379-3089-92 ต่อ 299 
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รายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 3/2560 
ของ 

บริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
วนัองัคารที่ 31 ตุลาคม 2560 

ณ ห้องพาโนรามา 1 ช้ัน 14 โรงแรมดเิอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก ดนิแดง กรุงเทพมหานคร 
............................................................ 

เร่ิมการประชุม เวลา 14.00  น.   
นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ท่ีปรึกษากฎหมายไดแ้ถลงว่าในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 3/2560 ของ 

บริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”)ในคร้ังน้ี  มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจ านวน 24  ราย รวม
จ านวนหุน้ได ้ 23,048,174  หุน้ และผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจ านวน 45 ราย รวมจ านวนหุน้ได  ้ 191,179,772 หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและผูท่ี้รับมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน จ านวน 69 ราย นบัจ านวนหุน้ไดท้ั้งส้ิน 214,227,946 หุน้ 
คิดเป็นร้อยละ 73.6386  ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั ณ วนัปิดสมุดวนัท่ี 25 กนัยายน 2560 (หุน้ของ
บริษทัมีจ านวนทั้งส้ิน 290,918,175 หุน้) ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั  

นายเกริกไกร จีระแพทย ์ ประธานกรรมการบริษทั ท าหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุม (“ประธานฯ”) ไดก้ล่าวเปิดการ
ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 3/2560  และก่อนเร่ิมประชุมตามระเบียบวาระ ไดก้ล่าวแนะน าคณะกรรมการบริษทั รวม  
8 ท่าน คณะผูบ้ริหารรวม 3 ท่าน และผูเ้ขา้ร่วมประชุม  ดงัน้ี 

กรรมการที่เข้าประชุม 

1. นายเกริกไกร จีระแพทย ์  กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 
2. นายณฐัพล    ลีลาวฒันานนัท ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
3. ดร. กมล       ตรรกบุตร   กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล   
4. นางวสรา     โชติธรรมรัตน ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
5. นายพลรชฎ  เปียถนอม   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา ก าหนด 

ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 
6. นายสุรช        ล ่าซ า  กรรมการ 
7. นายพลูพิพฒัน ์ตนัธนสิน   กรรมการ/ กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล /   
        ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร    
8. นายเรืองชยั   กฤษณเกรียงไกร กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ 
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ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวโชติกา ชุมภูนท ์  รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน และกรรมการบริษทั คิวทีซี             
                                                       โกลบอล เพาเวอร์ จ ากดั 

2. นางสาวบุญพา รุดดิษฐ ์  รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบริหาร และเลขานุการบริษทั 
3. นางสาวศศิกาญจน ์ตนัธนสิน ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจและกรรมการบริษทั คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร์ จ ากดั 

ผู้เข้าร่วมประชุมอืน่ๆ  
1. นายวิกรม ลีนะบรรจง  ตวัแทนท่ีปรึกษาทางการเงินจากบริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัซ่า จ ากดั 
2. นางสาวมนญัญา ฐิตินนัทวรรณ  ท่ีปรึกษากฎหมาย 

เร่ิมการประชุม 

 ก่อนเร่ิมพิจารณาวาระการประชุม ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้ นางสาวมนญัญา ฐิตินนัทวรรณ ท่ีปรึกษากฎหมาย 
กล่าวช้ีแจงเก่ียวกบัวิธีการด าเนินการประชุม และขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในแต่ละวาระ ดงัน้ี 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไดรั้บมอบฉนัทะใหอ้อกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม
แต่ละท่าน จะไดรั้บแจกบตัรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม  

2. การประชุมจะพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชุม โดยจะน าเสนอขอ้มลูในแต่ละ
วาระ และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามก่อนแลว้จึงจะใหมี้การลงมติส าหรับวาระนั้น ๆ กรณีท่ีผูถื้อหุน้หรือ
ผูรั้บมอบฉนัทะตอ้งการซกัถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือข้ึนและขอใหท่้านแจง้ช่ือและนามสกลุ 
และแสดงตนวา่ท่านมาประชุมดว้ยตนเองหรือเป็นผูรั้บมอบฉนัทะใหท่ี้ประชุมทราบดว้ยทุกคร้ัง 

3. ภายหลงัท่ีผูถื้อหุน้ไดรั้บทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแลว้ ผูถื้อหุน้ท่านใดท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง 
ในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีไดรั้บจากเจา้หน้าท่ีตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับ
เจา้หนา้ท่ีของบริษทั ทั้งน้ี เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการนบัคะแนน เจา้หนา้ท่ีของบริษทัจะจดัเก็บ
บตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้ท่ีลงคะแนนไม่เห็นดว้ย และตามดว้ยบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้ท่ีงดออกเสียง 
โดยผูถื้อหุน้ท่านใดท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงขอใหย้กมือข้ึนเพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีจดัเกบ็ตามล าดบั 

4. ผูถื้อหุน้ทุกท่านมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ ผูถื้อหุน้ท่านใดท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระใดจะ
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ 
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5. ในการนบัผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมท่ีก าหนดไวใ้นการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ี แบ่งเป็น 3 
ประเภท ตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ไดแ้ก่ 

5.1 วาระท่ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนไดแ้ก่วาระท่ี 3 ซ่ึงบริษทัจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเฉพาะคะแนนเสียงของ 
ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีสิทธิออกเสียงท่ีออกเสียงเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยเท่านั้น โดย ไม่รวมคะแนนเสียง
ของผูถื้อหุน้ท่ีงดออกเสียง 

5.2 วาระท่ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
หุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไดแ้ก่วาระท่ี 2 ซ่ึงบริษทัจะค านวณฐานคะแนน
เสียงโดยนับเสียงของผูถื้อหุ้นทั้งหมดท่ีมาประชุมท่ีออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออก
เสียง  

ในกรณีท่ีไม่มีผูใ้ดแสดงความเห็นคดัคา้น หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ใหถื้อว่าท่ีประชุมเห็นชอบ 
หรืออนุมติัเป็นเอกฉันท์ ทั้งน้ี เพ่ือมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างท่ีรอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณา
วาระถดัไป 

6. เพ่ือใหก้ารเก็บบตัรลงคะแนน เป็นไปอย่างโปร่งใสสอดคลอ้งกนัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการ บริษทัจะ
เก็บบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้ท่ีเห็นดว้ยเพ่ือเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานต่อไปในคราวเดียว โดยขอให้ผูถื้อหุ้น
สามารถส่งคืนให้เจ้าหน้าท่ีหลงัเลิกประชุมฯ แลว้กรณีผูถื้อหุ้นท่ีประสงค์จะกลบัก่อนขอให้ส่งบัตร
ลงคะแนนคืนใหก้บัเจา้หนา้ท่ีดว้ยเช่นกนั 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถาม หรือมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนเก่ียวกบัวิธีการลงคะแนนเสียงดงักล่าว  
เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพ่ิมเติม จึงกล่าวเปิดประชุม และไดม้อบหมายใหน้างสาวมนญัญา ฐิตินนัทวรรณ เป็นผูก้ล่าว
น าเสนอวาระการประชุมและช้ีแจงรายละเอียดแต่ละวาระการประชุมแทนประธานฯ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

วาระที่ 1. พจิารณารับทราบรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2560 

นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ท่ีปรึกษากฎหมายไดแ้ถลงว่า บริษทัไดจ้ดัให้มีการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น  
คร้ังท่ี 2 /2560  ข้ึนเม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2560 และบริษทัไดจ้ดัท าและน าส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าว
ให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยต์ามท่ีกฎหมายไดก้ าหนด รวมทั้งไดเ้ผยแพร่บน
เวบ็ไซตข์องบริษทัแลว้ ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัพิจารณาและเห็นว่าไดมี้การบนัทึกรายงานการประชุมวิสามญั
ผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2 /2560 ไวอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 3 /2560 
พิจารณารับทราบรายงานการประชุมดงักล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมวิสามญั 
ผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2560 ท่ีไดส่้งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1) 
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ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามหรือเสนอขอ้คิดเห็น เพ่ิมเติม ปรากฏว่าไม่มีผูใ้ดซักถาม จึงได้
เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2560 ประชุมเม่ือวนัท่ี 29 
สิงหาคม 2560  

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติรับทราบรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2560 
ตามท่ีเสนอ 

วาระที่ 2. พจิารณาและอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษทัและการแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 
4 เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียน 

นางสาวมนญัญา ฐิตินนัทวรรณ ท่ีปรึกษากฎหมายไดข้อให ้ นายวิกรม ลีนะบรรจง ท่ีปรึกษาทางการเงินเป็น 
ผูช้ี้แจงรายละเอียดส าหรับวาระน้ี 

นายวิกรม ลีนะบรรจง ท่ีปรึกษาทางการเงิน ไดช้ี้แจงสรุปรายละเอียดเก่ียวกบัแผนการเพ่ิมทุนของบริษทั ดงัน้ี 

เพ่ือให้บริษทัมีความพร้อมในส่วนของเงินทุนส าหรับการขยายธุรกิจของบริษทัคณะกรรมการบริษทัจึงได้
อนุมัติการจัดหาแหล่งเงินทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) ซ่ึงประกอบดว้ย Mr. Phoukhaokham Pravoraxay และ/หรือ นายพีรณฏัฐ์ ตนัติพจน์ ในราคาหุน้ละ 
13.000 บาท ซ่ึงไม่เป็นการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดโดยราคาตลาด 
หมายถึง ราคาซ้ือขายถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ย้อนหลัง 7 วันท าการ  ก่อนวันท่ี
คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือขออนุมติัให้บริษทั เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 
(ระหว่างวนัท่ี 29 สิงหาคม 2560 ถึงวนัท่ี 6 กนัยายน 2560) ซ่ึงเท่ากบัหุ้นละ 13.004 บาท โดยบริษทัจะตอ้ง
ด าเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวน 70,000,000 หุน้ จากทุนจดทะเบียนจ านวน 359,240,725 บาท 
เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 429,240,725 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าท่ี
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  ดังรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 2 – 3  ประวติัโดยสังเขปของ  
Mr. Phoukhaokham Pravoraxay และนายพีรณฏัฐ ์ตนัติพจน ์มีดงัน้ี 

• Mr.  Phoukhaokham Pravoraxay เป็นนักลงทุนสัญชาติลาว อายุ 53 ปี  ปัจจุบัน ด ารงต าแหน่ง 
กรรมการบริหารของ Saysettha Construction Company Limited ซ่ึงด าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างใน
ประเทศลาว ทั้งน้ี Mr. Phoukhaokham Pravoraxay ไม่มีความสมัพนัธ์อ่ืนใดกบับริษทั และไม่เป็นบุคคลท่ี
เก่ียวโยงกนั 

• บริษทัคาดว่าการเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนให้กบั Mr. Phoukhaokham Pravoraxay จะเป็นการช่วยสนบัสนุน
เงินทุนใหแ้ก่บริษทั เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนส ารองส าหรับโครงการลงทุนในปัจจุบนั เงินทุนส าหรับโครงการ
ลงทุนในอนาคต และ เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 2

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1



15

 
 

 5/11 

 

• นอกจากน้ี Mr. Phoukhaokham Pravoraxay เป็นนกัธุรกิจท่ีท าธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในประเทศลาว ท่ีมี
ความกวา้งขวาง มีความรู้และความเขา้ใจในการประกอบธุรกิจในประเทศลาว ซ่ึงเป็นประโยชน์แก่บริษทั
ในการแนะน าลกูคา้ท่ีมีความตอ้งการซ้ือหมอ้แปลงไฟฟ้าหรือแนะน าโครงการลงทุนในประเทศลาวใน
อนาคต 

• ส าหรับนายพีรณัฎฐ์ ตนัติพจน์ นั้น เป็นนักลงทุนสัญชาติไทย อายุ 40 ปี  ปัจจุบนั ด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการบริษทัหลายแห่ง ได้แก่ บริษทั อินเตอร์เมดิคอล จ ากัด  บริษทั เมดิไทม์ จ ากัด และบริษทั 
แอคทิฟ อโกร จ ากดั นอกจากน้ี ยงัด ารงต าแหน่งผูบ้ริหาร ของ บริษทั แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากดั โดย
บริษทั แอคทิฟ อโกร จ ากดั น าเขา้และส่งออกอาหารสัตว ์ส่วนบริษทัอ่ืนๆ จ าหน่ายเคร่ืองมือแพทยแ์ละ
อุปกรณ์การแพทย ์

• ปัจจุบนั นายพีรณัฎฐ์ ตนัติพจน์ถือหุน้ของบริษทัจ านวน 6,000,000 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.06 ของ
หุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั และไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั โดยบริษทัคาดว่าการเสนอขาย
หุน้เพ่ิมทุนให้กบันายพีรณัฎฐ์ ตนัติพจน์จะช่วยสนบัสนุนเงินทุนให้แก่บริษทั เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนส ารอง
ส าหรับโครงการลงทุนในปัจจุบนั เงินทุนส าหรับโครงการลงทุนในอนาคต และเป็นเงินทุนหมุนเวียนใน
การด าเนินธุรกิจ 

• นอกจากน้ี นายพีรณัฎฐ์ ตนัติพจน์เป็นนกัลงทุนท่ีมีประสบการณ์การลงทุนในหลากหลายธุรกิจ จึงเป็นผู ้
ท่ีมีความกวา้งขวาง และเป็นท่ีรู้จกัของนกัธุรกิจจ านวนมาก ซ่ึงอาจสามารถแนะน าลูกคา้หรือโครงการ
ลงทุนใหแ้ก่บริษทัต่อไปในอนาคต 

• ส าหรับวตัถุประสงคก์ารออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนและแผนการใชเ้งิน ดงัน้ี 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 2

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1



16

 
 

 6/11 

 

• ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2560 บริษทัไดรั้บเงินมดัจ าจ านวน 80,000,000 บาท ส าหรับการจองซ้ือหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัในคร้ังน้ี จากบุคคลในวงจ ากดัเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

ภายหลงัการช้ีแจงของนายวิกรม ลีนะบรรจง ท่ีปรึกษาทางการเงิน นางสาวมนญัญา ฐิตินนัทวรรณ ท่ีปรึกษา
กฎหมายไดแ้จง้วา่ปัจจุบนั บริษทัมีทุนจดทะเบียนจ านวน 359,240,725 บาท (สามร้อยหา้สิบเกา้ลา้นสองแสนส่ี
หม่ืนเจ็ดร้อยยี่สิบหา้บาท) แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 359,240,725 หุน้ (สามร้อยหา้สิบเกา้ลา้นสองแสนส่ี
หม่ืนเจด็ร้อยยี่สิบหา้หุน้) มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และมีทุนจดทะเบียนช าระแลว้จ านวน 290,993,368 บาท 
(สองร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหม่ืนสามพนัสามร้อยหกสิบแปดบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 
290,993,368 หุน้ (สองร้อยเกา้สิบลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนสามพนัสามร้อยหกสิบแปดหุน้) ดงันั้น บริษทัมีหุน้จด
ทะเบียนท่ียงัมิไดน้ าออกจ าหน่ายจ านวน 68,247,357 หุน้ (หกสิบแปดลา้นสองแสนส่ีหม่ืนเจ็ดพันสามร้อยห้า
สิบเจ็ดหุน้) ซ่ึงเป็นหุ้นส่วนท่ีเหลือจากการจดัสรรเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1 (QTC – W1) บริษทัจึงไม่ตอ้งลดทุนจ านวนดงักล่าวก่อนการเพ่ิมทุนจดทะเบียนใน
คร้ังน้ีตามท่ีพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนด 

นอกจากน้ี ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงัต่อไปน้ี  

1) การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จ านวน 70,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 359,240,725 
บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 429,240,725 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 70,000,000 หุน้ 
มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาทเพ่ือเสนอขายแก่ Mr. Phoukhaokham Pravoraxay และ/หรือ นายพีรณฏัฐ์
ตนัติพจน์ และน าหุ้นสามญัดงักล่าวเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ และการแกไ้ขเพ่ิมเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียนเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน
ดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี  

ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน จ านวน 429,240,725  บาท (ส่ีร้อยยี่สิบเกา้ลา้นสองแสนส่ีหม่ืนเจ็ด
ร้อยยี่สิบหา้บาท) 

 แบ่งออกเป็น 429,240,725 หุน้ (ส่ีร้อยยี่สิบเกา้ลา้นสองแสนส่ีหม่ืนเจ็ด
ร้อยยี่สิบหา้หุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ 1 บาท (หน่ึงบาทถว้น) 
 โดยแยกออกเป็น:   
 หุน้สามญั 429,240,725 หุน้ (ส่ีร้อยยี่สิบเกา้ลา้นสองแสนส่ีหม่ืนเจ็ด

ร้อยยี่สิบหา้หุน้) 
 หุน้บุริมสิทธิ - หุน้ ( - ) 

2) การมอบอ านาจให้นายพูลพิพฒัน์  ตนัธนสิน หรือบุคคลท่ี นายพูลพิพฒัน์  ตนัธนสิน มอบหมาย ให้มี
อ  านาจพิจารณาก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาแหล่งเงินทุนโดยการเพ่ิมทุนเพ่ือ
เสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจ ากดั รวมทั้งมีอ  านาจในการ (1) เขา้เจรจา ท าความตกลง และ
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ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อบุคคลใน
วงจ ากดั (2) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นเก่ียวกบัการออกและเสนอขาย
หุน้สามญัเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจ ากดั ซ่ึงรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนุญาตใดๆ ค าขอผ่อนผนั
ต่างๆ เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (3) การน าหุน้สามญั
เพ่ิมทุนของบริษทั เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ และ (4) ด าเนินการอ่ืนใดอนัจ าเป็นและ
เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจ ากดั    

ส าหรับวาระน้ี  มีผูถื้อหุน้ท่ีมีไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  คือ นายพีรณัฏฐ์ ตนัติพจน์  ซ่ึงถือหุ้นของบริษทั  
จ านวน 6,000,000 หุน้   

ภายหลงัการช้ีแจง ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมไดซ้กัถามและหรือเสนอขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏว่ามี
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมซกัถาม ดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้ไดส้อบถามว่า  การเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนในราคาไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดใหก้บับุคคลใน
วงจ ากดันั้น มีเง่ือนไขเก่ียวกบัระยะเวลาการถือหุน้อย่างไร  และทั้ง 2 ท่านแสดงเจตจ านงว่าจะลงทุนในบริษทั
เป็นระยะเวลานานเท่าไร 
ท่ีปรึกษาทางการเงิน ช้ีแจงว่า  นกัลงทุนทั้ง 2 ท่านน้ี จะจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุนในราคา 13.000 บาท ต่อหุน้ ซ่ึงเป็น
ราคาท่ีไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาด คือ ราคาซ้ือขายถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญั
ของบริษทั ยอ้นหลงั 7 วนัท าการ ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติใหเ้สนอวาระต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือขออนุมติั
ให้บริษทั เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน ซ่ึงเท่ากบัหุ้นละ 13.004 บาท  อย่างไรก็ดี  เม่ือนกัลงทุนทั้ง 2 ท่านเขา้
ลงทุน จะตอ้งพิจารณาวา่จะเขา้เง่ือนไขเร่ืองหา้มขายหุน้ (Silent preriod) หรือไม่  โดยเง่ือนไขน้ี จะเปรียบเทียบ
ราคาเสนอขายกบัราคาตลาด ซ่ึงหมายถึงราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้ยอ้นหลงั 7-15 วนัท าการติดต่อกนั 
ก่อนวนัแรกท่ีเสนอขายหุน้ หากราคาเสนอขายต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด หุน้ดงักล่าวจะถูกหา้มขายเป็น
เวลา 1 ปี โดย หลงัจาก 6 เดือนแรก นกัลงทุนจะสามารถขายไดร้้อยละ 25 ของจ านวนหุน้ท่ีถูกสั่งห้ามขาย 
ส าหรับเจตจ านงวา่จะลงทุนนานเท่าไรนั้น ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของนกัลงทุน 

ผูถื้อหุ้นไดส้อบถามว่า  Mr. Phoukhaokham Pravoraxay มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัโครงการท่ีบริษทัไดล้งนามใน 
MOU กบับริษทัในประเทศลาว เม่ือเร็วๆ น้ีหรือไม่ 
ท่ีปรึกษาทางการเงินช้ีแจงว่า Mr. Phoukhaokham Pravoraxay ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัโครงการท่ีบริษทัไดล้ง
นามใน MOU กบับริษทัในประเทศลาว เม่ือเร็วๆ น้ี ซ่ึงเหตุการณ์ดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นว่า บริษทัมีพนัธมิตรท่ี
หลากหลาย    

ผูถื้อหุน้สอบถามวา่  โครงการ Minbu และโครงการ L Solar 1 สามารถรับรู้รายไดแ้ลว้หรือยงั 
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ประธานฯ ช้ีแจงว่า  บริษทัจะสามารถรับรู้รายไดจ้ากโครงการ L Solar 1 ภายในไตรมาสน้ี   ส าหรับโครงการ 
Minbu นั้น เน่ืองจากยงัอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง จึงยงัไม่สามารถรับรู้รายได ้

เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถามเพ่ิมเติม ประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและการ
แกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนดงักล่าว 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ และ
การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุน
ของบริษทัฯ โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ยจ านวน 225,264,859 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ยจ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0 
งดออกเสียงจ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0 
บตัรเสีย จ านวน 0 เสียง  

วาระที่ 3. พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนเพือ่เสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 
นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ท่ีปรึกษากฎหมายไดแ้จง้ว่า สืบเน่ืองจากการท่ีบริษทัจะมีการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนของบริษทัอีกจ านวน 70,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 359,240,725 บาทเป็นทุนจด
ทะเบียนจ านวน 429,240,725 บาทโดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 70,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้
ละ 1 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 
70,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั คือ Mr. Phoukhaokham 
Pravoraxay และ/หรือ นายพีรณฏัฐ์ ตนัติพจน์ ในราคาหุน้ละ 13.000 บาท มูลค่ารวม 910,000,000 บาท ซ่ึงไม่
เป็นการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาต ่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามท่ีก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตใหบ้ริษทัจดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อ
บุคคลในวงจ ากดั (“ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558”) โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาซ้ือ
ขายถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัของบริษทั ยอ้นหลงั 7 วนัท าการ ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติใหเ้สนอ
วาระต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือขออนุมติัใหบ้ริษทั เสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุน (ระหว่างวนัท่ี 29 สิงหาคม 2560 
ถึงวนัท่ี 6 กนัยายน 2560) ซ่ึงเท่ากบัหุน้ละ 13.004 บาท ดงัรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทา้ยหนงัสือเชิญ
ประชุม ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 – 3  

ทั้งน้ี การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ Mr  .Phoukhaokham Pravoraxay  และ/หรือ นายพีรณฏัฐ ์
ตนัติพจน ์จะสามารถท าไดเ้ม่ือบริษทัฯ ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ี
ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดัจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ส านกังาน 
ก.ล.ต.”) 
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นอกจากน้ี ขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัการมอบหมายให้นายพูลพิพฒัน์ ตนัธนสิน หรือบุคคลท่ี
นายพูลพิพฒัน์ ตนัธนสิน มอบหมายมีอ านาจในการพิจารณาก าหนด แกไ้ขเพ่ิมเติมและ/หรือเปล่ียนแปลง
เง่ือนไขและรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวขา้งตน้ เช่น 
ระยะเวลาจองซ้ือและ/หรือเสนอขาย  รวมทั้งมีอ  านาจลงนามในเอกสารค าขออนุญาตและหลกัฐานท่ีจ าเป็น
และเก่ียวขอ้งกบัการจดทะเบียนเพ่ิมทุนและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนดงักล่าว  ซ่ึงรวมถึงการด าเนินการติดต่อ และ
การยื่นค าขออนุญาตรวมทั้งเอกสารและหลกัฐานใดๆ ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  และ
การน าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ และด าเนินการอ่ืนใดอนั
จ าเป็นหรือสมควรส าหรับการออกและเสนอขาย รวมทั้งการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี 
ส าหรับวาระน้ี  มีผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  คือ นายพีรณัฏฐ์ ตนัติพจน์  ซ่ึงถือหุ้นของบริษทั  
จ านวน 6,000,000 หุน้   

ภายหลงัการช้ีแจง ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมไดซ้กัถามและหรือเสนอขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้ไดส้อบถามวา่  การเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนใหบุ้คคลในวงจ ากดั ทั้ง 2 ท่าน จ านวน 70 ลา้นหุน้นั้น  บริษทั
ทราบหรือยงัวา่ แต่ละท่านจะซ้ือหุน้เพ่ิมทุนในสดัส่วนเท่าไร 
ท่ีปรึกษาทางการเงินช้ีแจงว่า  เน่ืองจากนกัลงทุนทั้ง 2 ท่านเป็นนกัลงทุนกลุ่มเดียวกนัตามเอกสารท่ีน าเสนอ 
และทั้ง 2  ท่านยงัไม่ไดก้ าหนดวา่จะแบ่งสดัส่วนอยา่งไร    

ผูถื้อหุน้ไดส้อบถามว่า  บริษทัไดก้ าหนดวนัเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนเป็นวนัไหน  และนกัลงทุนทั้ง  2 ท่านจะเขา้
มามีส่วนร่วมในการบริหารดว้ยหรือไม่ 
ท่ีปรึกษาทางการเงินช้ีแจงวา่  เม่ือท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัใหอ้อกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนต่อบุคคล
ในวงจ ากดัแลว้ ขั้นตอนต่อไปคือ บริษทัตอ้งยื่นขออนุมติัต่อส านกังาน ก.ล.ต.  ดงันั้น บริษทัจึงยงัไม่ไดก้ าหนด
วนัซ้ือขายหุ้นเพ่ิมทุน  แต่อย่างไรก็ตาม เม่ือบริษทัไดรั้บการอนุมติัจาก ก.ล.ต. แลว้ บริษทัจะตอ้งด าเนินการ
เสนอขายหุน้ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 3 เดือน นบัจากวนัท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถามเพ่ิมเติม  ประธานฯ  ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนของบริษทัจ านวน 70,000,000 หุน้ ตามรายละเอียดท่ีน าเสนอ 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั 
ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ยจ านวน 225,268,859 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ยจ านวน                  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0 
งดออกเสียงจ านวน                  0 เสียง   
บตัรเสีย จ านวน                  0 เสียง  
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วาระที่ 4. เร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 

ผูถื้อหุน้ไดเ้สนอความเห็นและสอบถามประเดน็ต่าง ๆ  สรุปสาระส าคญัได ้ดงัน้ี 

ผูถื้อหุ้นไดส้อบถามว่า  การศึกษาความเป็นไปไดข้องการลงทุนซ่ึงบริษทัไดล้งนาม ใน MOU กบับริษทัใน
ประเทศลาวนั้น จะเสร็จส้ินเม่ือไร โครงการท่ีศึกษาอยู่นั้นสร้างเสร็จหรือยงั และบริษทัคาดว่าจะใช้แหล่ง
เงินทุนจากแหล่งใด นอกจากน้ี บริษทัมีแผนท่ีจะออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ท่ีปรึกษาทางการเงินช้ีแจงว่า  โครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าท่ีประเทศลาว จ านวน 2 โครงการนั้น  ไดเ้ร่ิมด าเนินการ
เชิงพาณิชยแ์ลว้จ านวน 1 โครงการ ส่วนอีก 1 โครงการนั้น คาดว่าจะสามารถเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชยไ์ด้
ภายในปี 2560 ทั้งน้ี บริษทัยงัไม่สามารถระบุแหล่งเงินทุนส าหรับการเขา้ลงทุนในโครงการดงักล่าวอย่างชดัเจน
ได ้เน่ืองจากยงัอยู่ระหว่างการศึกษา  โดยบริษทัอาจพิจารณาใชเ้งินทุนส่วนหน่ึงจากการออกและเสนอขายหุน้
สามญัเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี  และ/หรือ จดัหาเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน ซ่ึงบริษทัจะพิจารณาเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตามความเหมาะสมอีกคร้ัง 

ผูถื้อหุ้นไดส้อบถามว่า  บริษทัมีแนวทางในการด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายหมอ้แปลงไฟฟ้า ซ่ึงเป็นธุรกิจ
หลกัของบริษทัต่อไปอยา่งไร 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ช้ีแจงว่าบริษทัจะยงัคงด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายหมอ้แปลงไฟฟ้าต่อไป โดยเม่ือ
เร็วๆ น้ี บริษทัไดรั้บความเห็นชอบจากการไฟฟ้านครหลวง ส าหรับผลิตภณัฑห์มอ้แปลงแบบใหม่ ซ่ึงมีค่า Loss 
ต ่าสุด โดยบริษทัก าลงัด าเนินการตามแผนการตลาดเพ่ือน าสินคา้เขา้สู่ตลาด ซ่ึงบริษทัเป็นรายแรกและรายเดียว
ในประเทศไทยท่ีสามารถผลิตหมอ้แปลงประเภทน้ีได ้ ทั้งน้ี ในปัจจุบนัตลาดหมอ้แปลงไฟฟ้ามีคู่แข่งจ านวน
มาก  บริษทัจึงตอ้งด าเนินการคน้ควา้และวิจัยโดยน าเทคโนโลยีเขา้มาพฒันาให้สินคา้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน  
เพ่ือใหบ้ริษทัสามารถด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คงและยัง่ยืน  
ประธานท่ีประชุม กล่าวเพ่ิมเติมว่า  บริษทัไดด้ าเนินงานตามท่ีไดก้ าหนดไวแ้ละตามท่ีผูถื้อหุ้นไดเ้ห็นชอบมา
ตลอด คือ พยายามกา้วเดินไปสู่ตน้น ้า และกระจายความเส่ียง กระจายธุรกิจออกไปใหก้วา้งขวา้งยิ่งข้ึน เพ่ือไม่
ตอ้งพ่ึงพิงธุรกิจหลกัเพียงอย่างเดียว  ขณะเดียวกนับริษทัก็ไม่ไดล้ะท้ิงธุรกิจหมอ้แปลงไฟฟ้าซ่ึงบริษทัมีความ
เช่ียวชาญสูง โดยจะยงัคงด าเนินธุรกิจดงักล่าวต่อไปใหดี้และเติบโตยิ่งข้ึน  
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เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามเร่ืองอ่ืนใดอีก  ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีไดส้ละเวลา
มาร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 3/2560 และกล่าวปิดประชุม 

 ปิดประชุมเวลา 14.54 น. 

 

ลงช่ือ 

                                                
ประธานท่ีประชุม 

 (นายเกริกไกร จีระแพทย)์  

   

ลงช่ือ  ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 

 (นางสาวบุญพา รุดดิษฐ)์  
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รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตัง้ในครัง้นี ้

ช่ือ นายเกริกไกร  จรีะแพทย์ 

อายุ 75 ปี 

สัญชาติ ไทย 

วุฒกิารศึกษา  ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยั Sydney ประเทศออสเตเรีย 
 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยม) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ  หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 61/2005 

 หลกัสตูร Audit Committee Program(ACP) รุ่นที่ 8/2005 

 หลกัสตูร The Role of Chairman (RCM) รุ่นที่ 11/2005 

ประวัติการท างาน  ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ  บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 

 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ  สภาปฏิรูปแห่งชาติ 

 กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ 

ต าแหน่งงานในปัจจบัุน  ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จ ากดั(มหาชน) 

 ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระบริษัท ทริพ เพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ากัด(มหาชน) 

 ประธานที่ปรึกษา บริษัท บ้านป ูจ ากดั(มหาชน) 

 อปุนายกสภา มหาวิทยาลยัหอการค้า 

 ประธานกรรมการ มลูนิธิพฒันาอตุสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มไทย 

 ประธานกิตติมศักด์ิ สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จ ากัด(มหาชน)/บริษัท ทริพ เพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ากดั
(มหาชน) 

 บริษัท บ้านป ูจ ากดั(มหาชน) 

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจท าให้
เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

-ไม่มี- 
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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5
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ความเชี่ยวชาญ ด้านการบริหารงาน  

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้  กรรมการและกรรมการอิสระ 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 1 ปี 

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ 22 มิถนุายน 2559 

การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัท -ไม่มี- 

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็น
คู่สัญญา 

-ไม่มี- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ
ผู้บริหาร หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 

-ไม่มี- 

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งในปัจจบัุน หรือในช่วง 2 ปีที่
ผ่านมา    

-ไม่มี- 

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงนิเดือนประจ า 

-ไม่มี- 

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบ
บัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย 

-ไม่มี- 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ มีนัยส าคัญ
อันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่
ได้อย่างเป็นอิสระ 

-ไม่มี- 

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการ
ประชุมครัง้นี ้ 

เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการในวาระที่ 5 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2561  จ านวน 14 ครัง้ต่อการประชมุทัง้หมด 14 ครัง้ 

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้ว เห็นว่า นายเกริกไกร  จีระแพทย์ มีคณุสมบติัการ
เป็นกรรมการตามที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ข้อบงัคบับริษัท และกฎบตัร
คณะกรรมการบริษัท  

(ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือนีไ้ม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ) 

 

รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตัง้ในครัง้นี ้

ชื่อ นายเกริกไกร  จรีะแพทย์ 

อายุ 75 ปี 

สัญชาติ ไทย 

วุฒกิารศึกษา  ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยั Sydney ประเทศออสเตเรีย 
 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยม) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ  หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 61/2005 

 หลกัสตูร Audit Committee Program(ACP) รุ่นที่ 8/2005 

 หลกัสตูร The Role of Chairman (RCM) รุ่นที่ 11/2005 

ประวัติการท างาน  ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ  บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 

 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ  สภาปฏิรูปแห่งชาติ 

 กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ 

ต าแหน่งงานในปัจจบัุน  ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จ ากดั(มหาชน) 

 ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระบริษัท ทริพ เพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ากัด(มหาชน) 

 ประธานที่ปรึกษา บริษัท บ้านป ูจ ากดั(มหาชน) 

 อปุนายกสภา มหาวิทยาลยัหอการค้า 

 ประธานกรรมการ มลูนิธิพฒันาอตุสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มไทย 

 ประธานกิตติมศักด์ิ สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จ ากัด(มหาชน)/บริษัท ทริพ เพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ากดั
(มหาชน) 

 บริษัท บ้านป ูจ ากดั(มหาชน) 

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจท าให้
เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

-ไม่มี- 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 4

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5
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ช่ือ นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์ 

อายุ 60 ปี 

สัญชาติ ไทย 

วุฒกิารศึกษา  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) คณะพาณิชยศาสตร์ สาขาการเงิน 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 10/2004 

  หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 3/2004 

ประวัติการท างาน  กรรมการบริษัท ยนูิมิต เอนจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการบริษัท ยนูิคไมลิง่ เซอวิสเซล จ ากัด (มหาชน) 

 กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนสแมเนจ
เม้นท์ จ ากดั 

 กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นบีเอส รีเสิร์ชแอนด์คอน
ซลัติง้ จ ากดั 

ต าแหน่งงานในปัจจบัุน  กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท คิวทีซ ีเอนเนอร์ย่ี จ ากดั 
(มหาชน) 

  กรรมการตรวจสอบ บริษัท ยนูิมิต เอนจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการผู้จดัการ บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

 กรรมการผู้จดัการ บริษัท เอ็นบีเอส รีเสร์ิช แอนด์คอนซลัติง้ จ ากัด 

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จ ากัด(มหาชน) 

 บริษัท ยนูิมิต เอนจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

 บริษัท เอ็นบีเอส รีเสร์ิช แอนด์คอนซัลติง้ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจท าให้
เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไม่มี 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 4

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5
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ความเชี่ยวชาญ ด้านบญัชีและการเงิน  

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้  กรรมการและกรรมการอิสระ 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 7 ปี 

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ 28 กรกฎาคม 2554 

การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัท -ไม่มี- 

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็น
คู่สัญญา 

-ไม่มี- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ
ผู้บริหาร หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 

-ไม่มี- 

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งในปัจจบัุน หรือในช่วง 2 ปีที่
ผ่านมา    

-ไม่มี- 

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงนิเดือนประจ า 

-ไม่มี- 

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบ
บัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย 

-ไม่มี- 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ มีนัยส าคัญ
อันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่
ได้อย่างเป็นอิสระ 

-ไม่มี- 

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการ
ประชุมครัง้นี ้ 

เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการในวาระที่ 5 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560  จ านวน 14 ครัง้ต่อการประชมุทัง้หมด 14 ครัง้ 

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้ว เห็นว่า นายณฐัพล ลลีาวฒันานนัท์ มีคณุสมบติั
การเป็นกรรมการ ตามที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ข้อบงัคบับริษัท และกฎ
บตัรคณะกรรมการบริษัท  

(ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือนีไ้ม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ) 

 

  

 

 

ชื่อ นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์ 

อายุ 60 ปี 

สัญชาติ ไทย 

วุฒกิารศึกษา  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) คณะพาณิชยศาสตร์ สาขาการเงิน 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 10/2004 

  หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 3/2004 

ประวัติการท างาน  กรรมการบริษัท ยนูิมิต เอนจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการบริษัท ยนูิคไมลิง่ เซอวิสเซล จ ากัด (มหาชน) 

 กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนสแมเนจ
เม้นท์ จ ากดั 

 กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นบีเอส รีเสิร์ชแอนด์คอน
ซลัติง้ จ ากดั 

ต าแหน่งงานในปัจจบัุน  กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท คิวทีซ ีเอนเนอร์ย่ี จ ากดั 
(มหาชน) 

  กรรมการตรวจสอบ บริษัท ยนูิมิต เอนจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการผู้จดัการ บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

 กรรมการผู้จดัการ บริษัท เอ็นบีเอส รีเสร์ิช แอนด์คอนซลัติง้ จ ากัด 

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จ ากัด(มหาชน) 

 บริษัท ยนูิมิต เอนจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

 บริษัท เอ็นบีเอส รีเสร์ิช แอนด์คอนซัลติง้ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจท าให้
เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไม่มี 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 4

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5
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ช่ือ นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร 

อายุ 52 ปี 

สัญชาติ ไทย 

วุฒกิารศึกษา  ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะพฒันาการเศรษฐกิจ สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาไฟฟ้าก าลงั) 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 116/2015 
  หลกัสตูรFinancial Statements for Directors (FSD) รุ่น 27/2015 
 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 236/2017 

ประวัติการท างาน  รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท คิวทีซ ีเอนเนอร์ย่ี จ ากดั (มหาชน) 
 ผู้จดัการฝ่ายขายต่างประเทศ บริษัท คิวทีซ ีเอนเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 
 ผู้จดัการฝ่ายขาย บริษัท พีพีซี เอเชียนอินซูเลเตอร์ จ ากัด 
 ผู้จดัการฝ่ายขาย OEM บริษัท เกตส์ ยนูิตตะ ประเทศไทย จ ากดั 

ต าแหน่งงานในปัจจบัุน  กรรมการ/ กรรมการผู้จดัการ บริษัท คิวทีซ ีเอนเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 
  กรรมการ บริษัท QTC-PANCO จ ากดั 
 กรรมการ บริษัท QTC GLOBAL POWER จ ากดั 

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จ ากัด(มหาชน) 

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจท าให้
เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ความเชี่ยวชาญ 

-ไม่มี- 

 
ด้านหม้อแปลงไฟฟ้า  

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้  กรรมการ 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 1 ปี 

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ 13 กนัยายน 2559 

การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัท -ไม่มี- 
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ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็น
คู่สัญญา 

-ไม่มี- 

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการ
ประชุมครัง้นี ้ 

เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการในวาระที่ 5 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560  จ านวน 13 ครัง้ต่อการประชมุทัง้หมด 14 ครัง้ 

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้ว เห็นว่า นายเรืองชยั กฤษณเกรียงไกร มีคณุสมบัติ
การเป็นกรรมการ ตามที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ข้อบงัคบับริษัท และกฎ
บตัรคณะกรรมการบริษัท  

(ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือนีไ้ม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ) 

 

 

  

 
 

ชื่อ นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร 

อายุ 52 ปี 

สัญชาติ ไทย 

วุฒกิารศึกษา  ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะพฒันาการเศรษฐกิจ สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาไฟฟ้าก าลงั) 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 116/2015 
  หลกัสตูรFinancial Statements for Directors (FSD) รุ่น 27/2015 
 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 236/2017 

ประวัติการท างาน  รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท คิวทีซ ีเอนเนอร์ย่ี จ ากดั (มหาชน) 
 ผู้จดัการฝ่ายขายต่างประเทศ บริษัท คิวทีซ ีเอนเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 
 ผู้จดัการฝ่ายขาย บริษัท พีพีซี เอเชียนอินซูเลเตอร์ จ ากัด 
 ผู้จดัการฝ่ายขาย OEM บริษัท เกตส์ ยนูิตตะ ประเทศไทย จ ากดั 

ต าแหน่งงานในปัจจบัุน  กรรมการ/ กรรมการผู้จดัการ บริษัท คิวทีซ ีเอนเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 
  กรรมการ บริษัท QTC-PANCO จ ากดั 
 กรรมการ บริษัท QTC GLOBAL POWER จ ากดั 

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จ ากัด(มหาชน) 

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจท าให้
เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ความเชี่ยวชาญ 

-ไม่มี- 

 
ด้านหม้อแปลงไฟฟ้า  

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้  กรรมการ 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 1 ปี 

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ 13 กนัยายน 2559 

การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัท -ไม่มี- 
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ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่จะเสนอให้แต่งตัง้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทเพิ่มเติม 

ช่ือ นายวีระพล วีระวงศ์ 

อายุ 67 ปี 

สัญชาติ ลาว 

วุฒกิารศึกษา  สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล จาก Footscray Institute of Technology ปัจจบุนั
เปลีย่นชื่อเป็น  Victoria University ประเทศ ออสเตรเลีย 

 Higher Diploma in Politics & Public Administration 

              National Academy of Politics & Public Administration, Lao PDR 
 International Arbitration and Alternative Dispute Resolution 

International Law Institute/ Georgetown University/ USA 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ  ไม่มี 

ประวัติการท างาน  Vice Minister, Ministry of Energy & Mines 

 Director General/ DOE,  Ministry of Energy & Mines 

 Director General/ DEPD,  Ministry of Energy & Mines 

 Member of Lao National Chamber of Commerce and Industry 

 Board of Directors, Nam Theun-2 Power Co. Ltd. 

 Board of Directors, Theun Hinboun Power Co. Ltd. 

 Member of Lao National Committee for Energy (LNCE) 

 General Manager, EdL 

 Electricite Du Laos (EdL) 

ต าแหน่งงานในปัจจบัุน  ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ, PV Consulting Sole Co. Ltd. 

 ที่ปรึกษาอาวโุส CSG Management 

 ประธานที่ปรึกษากิตติมศกัด์ิ  AIDC 
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 ที่ปรึกษา Natural Heritage Institute, USA 

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - 

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจท าให้
เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ความเชี่ยวชาญ 

-ไม่มี- 

 
ด้านวิศวกรรมเคร่ืองกล  

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้  กรรมการ 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ - 

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ - 

การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัท -ไม่มี- 

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็น
คู่สัญญา 

-ไม่มี- 

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการ
ประชมุครัง้นี ้ 

-ไม่มี- 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560  -ไม่มี- 
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา ก าหนด

ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้ว เห็นว่า นายวีระพล วีระวงศ์ มีคณุสมบติัการเป็น
กรรมการ ตามที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ข้อบงัคบับริษัท และกฎบตัร
คณะกรรมการบริษัท  

(ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือนีไ้ม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ) 

 

  

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่จะเสนอให้แต่งตัง้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทเพิ่มเติม 

ชื่อ นายวีระพล วีระวงศ์ 

อายุ 67 ปี 

สัญชาติ ลาว 

วุฒกิารศึกษา  สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล จาก Footscray Institute of Technology ปัจจบุนั
เปลีย่นชื่อเป็น  Victoria University ประเทศ ออสเตรเลีย 

 Higher Diploma in Politics & Public Administration 

              National Academy of Politics & Public Administration, Lao PDR 
 International Arbitration and Alternative Dispute Resolution 

International Law Institute/ Georgetown University/ USA 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ  ไม่มี 

ประวัติการท างาน  Vice Minister, Ministry of Energy & Mines 

 Director General/ DOE,  Ministry of Energy & Mines 

 Director General/ DEPD,  Ministry of Energy & Mines 

 Member of Lao National Chamber of Commerce and Industry 

 Board of Directors, Nam Theun-2 Power Co. Ltd. 

 Board of Directors, Theun Hinboun Power Co. Ltd. 

 Member of Lao National Committee for Energy (LNCE) 

 General Manager, EdL 

 Electricite Du Laos (EdL) 

ต าแหน่งงานในปัจจบัุน  ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ, PV Consulting Sole Co. Ltd. 

 ที่ปรึกษาอาวโุส CSG Management 

 ประธานที่ปรึกษากิตติมศกัด์ิ  AIDC 
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คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท 

                   บริษัทฯ  ได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท คือ กรรมการที่มิได้เป็นกรรมการบริหาร (Non-Executive 
Director) และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกบัการบริหารงานประจ าและไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท บริษัทได้ก าหนดคณุสมบัติ
เท่ากับข้อก าหนดขัน้ต ่าของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระของบริษัท  โดย
ผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระของบริษัท  มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามนิยามที่ก าหนด ดงันี  ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี ก่อนวนัที่ยื่นค าขออนญุาตต่อ ก.ล.ต. 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร  รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้ บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ได้รับการ เสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้ บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บ ริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน
วนัที่ยื่นค าขออนญุาตต่อ ก.ล.ต. 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และ
ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จดัการของส านักงานสอบบัญชี ซึง่มี
ผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที่ยื่นค าขออนญุาตต่อส านักงาน 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถงึการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน 
ซึง่ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่
กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จดัการ ของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที่ยื่นค าขออนญุาตต่อส านักงาน 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึง่เป็นผู้
ที่เกี่ยวข้องกบัผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  

8. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย 

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน  ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึง่ประกอบกิจการที่
มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกบักิจการของผู้ขออนญุาตหรือบริษัทย่อย 

10.  กรรมการอิสระแต่ละคนด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระต่อเน่ืองได้ไม่เกิน 9 ปี 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 6
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ข้อมลูประวติัและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบญัชี 
บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด  
 

ช่ือ – นามสกุล : นายนรินทร์ จรูะมงคล 

ต าแหน่ง : ผู้จดัการอาวโุส 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขที่ 

: 8593 

ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี : 16 ปี 
คุณวุฒทิางการศึกษา : ปริญญาตรีบญัชีบญัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประวัติการท างาน 

2544 – ปัจจบุนั 

2558 – ปัจจบุนั 

 

 
: 
: 
 

 

บริษัท แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั (ผู้จดัการอาวโุส ปี 2557 – ปัจจบุนั)
คณะท างานจดัท ามาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรบักิจการ 

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม สภาวิชาชพีบญัชี ในพระบรมราชปูภมัภ์ 

 
จ านวนหุ้ นที่ ถื อ  ณ  วันที่ ไ ด้ รับ
แต่งตัง้ 

: ไมมี่ 

หมายเลขติดต่อและอีเมล์ : 
 
โทรศพัท์ 02-2058222 

อีเมล์ narin.churamongkol@th.gt.com  
 

 

 

 

 

 

  

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท 

                   บริษัทฯ  ได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท คือ กรรมการที่มิได้เป็นกรรมการบริหาร (Non-Executive 
Director) และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกบัการบริหารงานประจ าและไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท บริษัทได้ก าหนดคณุสมบัติ
เท่ากับข้อก าหนดขัน้ต ่าของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระของบริษัท  โดย
ผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระของบริษัท  มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามนิยามที่ก าหนด ดงันี  ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี ก่อนวนัที่ยื่นค าขออนญุาตต่อ ก.ล.ต. 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร  รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้ บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ได้รับการ เสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้ บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บ ริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน
วนัที่ยื่นค าขออนญุาตต่อ ก.ล.ต. 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และ
ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จดัการของส านักงานสอบบัญชี ซึง่มี
ผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที่ยื่นค าขออนญุาตต่อส านักงาน 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถงึการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน 
ซึง่ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่
กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จดัการ ของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที่ยื่นค าขออนญุาตต่อส านักงาน 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึง่เป็นผู้
ที่เกี่ยวข้องกบัผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  

8. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย 

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน  ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึง่ประกอบกิจการที่
มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกบักิจการของผู้ขออนญุาตหรือบริษัทย่อย 

10.  กรรมการอิสระแต่ละคนด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระต่อเน่ืองได้ไม่เกิน 9 ปี 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 7

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 8

16	ปี
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ข้อมลูประวติัและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบญัชี 
บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด  

ช่ือ – นามสกุล : นางสาวกญัญาณฐั ศรีรัตน์ชชัวาลย์ 
ต าแหน่ง : หุ้นส่วน 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขที่ 

: 6549 

ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี : 18 ปี 
คุณวุฒทิางการศึกษา :  ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประวัติการท างาน 

2541 – ปัจจบุนั 

2557 – ปัจจบุนั 

 

 

 

: 

 

 

บริษัท แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั (หุ้นส่วนปี 2557 – ปัจจบุนั) 

อนกุรรมการด้านเทคนิค มาตรฐานการบญัชี สภาวิชาชีพบญัช ี

ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

จ านวนหุ้ นที่ ถื อ  ณ  วันที่ ไ ด้ รับ
แต่งตัง้ 

: ไมมี่ 

หมายเลขติดต่อและอีเมล์ : โทรศพัท์ 02-2058222 

 อีเมล์ kanyanat.sriratchatchaval@th.gt.com  
 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 7

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 8

18	ปี
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ข้อมลูประวติัและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบญัชี 
บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด  
 

ช่ือ – นามสกุล : นายธีรศกัด์ิ ฉัว่ศรีสกลุ 
ต าแหน่ง : หุ้นส่วน 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขที่ 

: 6624 

ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี : 17 ปี 
คุณวุฒทิางการศึกษา :  ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

 ประกาศนียบตัรชัน้สูงด้านสอบบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวัติการท างาน 

2545 – ปัจจบุนั 

2555 – ปัจจบุนั 

 

2541 - 2545 

 

 

: 

: 

 

: 

 

หุ้นส่วน ฝ่ายตรวจสอบบญัชี บริษัท แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั  

อนกุรรมการด้านพฒันาและควบคมุดแูลระบบควบคมุคณุภาพ 

  งานของส านกังานสอบบญัชีของสภาวิชาชีพบญัชี 

Assistant Auditor ฝ่ายตรวจสอบบญัชี บริษัท บีดีโอ ริชฟิลด์ จ ากดั 

 
จ านวนหุ้ นที่ ถื อ  ณ  วันที่ ไ ด้ รับ
แต่งตัง้ 

: - ไมมี่ - 

หมายเลขติดต่อและอีเมล์ : โทรศพัท์ 02-2058222 

มือถือ 081-6572100 

อีเมล์  teerasak.chuasrisakul@th.gt.com 
 

 

 

  

 

ข้อมลูประวติัและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบญัชี 
บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด  

ช่ือ – นามสกุล : นางสาวกญัญาณฐั ศรีรัตน์ชชัวาลย์ 
ต าแหน่ง : หุ้นส่วน 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขที่ 

: 6549 

ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี : 18 ปี 
คุณวุฒทิางการศึกษา :  ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประวัติการท างาน 

2541 – ปัจจบุนั 

2557 – ปัจจบุนั 

 

 

 

: 

 

 

บริษัท แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั (หุ้นส่วนปี 2557 – ปัจจบุนั) 

อนกุรรมการด้านเทคนิค มาตรฐานการบญัชี สภาวิชาชีพบญัช ี

ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

จ านวนหุ้ นที่ ถื อ  ณ  วันที่ ไ ด้ รับ
แต่งตัง้ 

: ไมมี่ 

หมายเลขติดต่อและอีเมล์ : โทรศพัท์ 02-2058222 

 อีเมล์ kanyanat.sriratchatchaval@th.gt.com  
 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 7

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 8

17	ปี
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ข้อมลูประวติัและประสบการณ์การท างานของผู้ สอบบญัชี 
บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด  
 

ช่ือ – นามสกุล : นางสาวศนัสนีย์ พลูสวสัด์ิ 
ต าแหน่ง : ผู้จดัการอาวโุส 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขที่ 

: 6977 

ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี : 16 ปี 
คุณวุฒทิางการศึกษา :  ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยับรูพา 

 ปริญญาโท สาขาบญัชีการเงิน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
ประวัติการท างาน 

2554 – ปัจจบุนั 

2552 – ปัจจบุนั 

2543 – 2554 

 

 

: 

: 

: 

 

ผู้จดัการอาวโุส ฝ่ายตรวจสอบบญัชี บริษัท แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั  

อนกุรรมการทดสอบการปฏิบติังานเก่ียวกบัการสอบบญัชี 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต บริษัท เอ เอ็ม ซี จ ากดั  

 
จ านวนหุ้ นที่ ถื อ  ณ  วันที่ ไ ด้ รับ
แต่งตัง้ 

: - ไมมี่ - 

หมายเลขติดต่อและอีเมล์ : โทรศพัท์ 02-2058222 

มือถือ 081-4997743 

อีเมล์  sansanee.poolsawat@th.gt.com 
 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 7

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 8

16	ปี



35

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 

 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง ข้อพงึปฏิบติัส าหรับการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท
จดทะเบียน ลงวนัที่ 19 กมุภาพนัธ์ 2542 โดยมีวัตถปุระสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบติัที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้าง
ความเชื่อมัน่ให้เกิดขึน้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ที่เก่ียวข้องกบัทกุฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไป
ด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จงึเห็นควรก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลกัฐาน
แสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิเข้าร่วมประชมุ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นยดึถือปฏิบติัต่อไป ทัง้นี ้เนื่องจากผู้ ถือหุ้นบาง
รายอาจยงัไม่คุ้นเคยกบัข้อพงึปฏิบติัที่น ามาใช้ในการประชุมผู้ ถือหุ้น  
บริษัทจงึขอสงวนสทิธิที่จะผ่อนผนัการย่ืนเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิเข้าร่วม
ประชมุแต่ละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม 

1. บุคคลธรรมดา 
1.1 ผู้ถอืหุ้นที่ มีสัญชาติไทย 

(ก) บตัรประจ าตวัของผู้ ถือหุ้น (บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ)  
(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ บตัรประจ าตัวของผู้มอบฉนัทะ(ส าเนา)และบัตรประจ าตวัหรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
1.2 ผู้ถอืหุ้นชาวต่างประเทศ 

(ก) หนงัสอืเดินทางของผู้ ถือหุ้น 
(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ หนงัสอืเดินทางของผู้มอบฉนัทะ(ส าเนา)  และบตัรประจ าตวัหรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

2. นิติบุคคล 
2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) หนงัสอืรับรองนิติบคุคล ออกให้ไม่เกิน 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
(ข) บตัรประจ าตวัหรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ได้ลงนามในหนงัสอื

มอบฉนัทะพร้อมบตัรประจ าตวั หรือหนังสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ  
2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

(ก) หนงัสอืรับรองนิติบคุคล 
(ข) บตัรประจ าตวัหรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ได้ลงนามในหนงัสือ

มอบฉนัทะพร้อมบตัรประจ าตวั หรือหนังสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ  
 ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองส าเนาถกูต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดท าขึน้ในต่างประเทศควรมีการ
รับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบับลคิไม่เกิน 1ปี ก่อนวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
 ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและย่ืนเอกสารหรือหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้
ตัง้แต่เวลา 12.00 น. ของวนัที่ 25 เมษายน 2561  เป็นต้นไป 
หมายเหตุ  
 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของ
บริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในนามของผู้ ถือหุ้น โดยจดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะที่ระบขุ้อความครบถ้วนสมบรูณ์
แล้วมายงับริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหวัหมาก     
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  10240 

 

  

 

 

 

 

ข้อมลูประวติัและประสบการณ์การท างานของผู้ สอบบญัชี 
บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด  
 

ช่ือ – นามสกุล : นางสาวศนัสนีย์ พลูสวสัด์ิ 
ต าแหน่ง : ผู้จดัการอาวโุส 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขที่ 

: 6977 

ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี : 16 ปี 
คุณวุฒทิางการศึกษา :  ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยับรูพา 

 ปริญญาโท สาขาบญัชีการเงิน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
ประวัติการท างาน 

2554 – ปัจจบุนั 

2552 – ปัจจบุนั 

2543 – 2554 

 

 

: 

: 

: 

 

ผู้จดัการอาวโุส ฝ่ายตรวจสอบบญัชี บริษัท แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั  

อนกุรรมการทดสอบการปฏิบติังานเก่ียวกบัการสอบบญัชี 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต บริษัท เอ เอ็ม ซี จ ากดั  

 
จ านวนหุ้ นที่ ถื อ  ณ  วันที่ ไ ด้ รับ
แต่งตัง้ 

: - ไมมี่ - 

หมายเลขติดต่อและอีเมล์ : โทรศพัท์ 02-2058222 

มือถือ 081-4997743 

อีเมล์  sansanee.poolsawat@th.gt.com 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7 

  

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกบัการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน 

1. การมอบฉันทะ 

หมวด 4 ข้อ 38 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบ
ฉนัทะจะต้องท าเป็นหนงัสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉนัทะ และท าตามแบบทีน่ายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากดัก าหนด โดยให้
มอบแกป่ระธานกรรมการ หรือบคุคลซึง่ประธานกรรมการก าหนดไว้ ณ สถานที่ประชมุกอ่นผู้รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 
และอยา่งน้อยให้มีรายการดงัตอ่ไปนี ้

ก. จ านวนหุ้นที่ผู้มอบฉนัทะนัน้ถืออยู ่
ข. ชื่อผู้ รบัมอบฉนัทะ 
ค.  ครัง้ที่ของการประชมุที่มอบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

2. การด าเนินการประชุม 

หมวดที่ 4 ข้อ 39 

การประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระทีก่ าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุ เว้นแตท่ี่ประชมุจะมีมติให้
เปล่ียนล าดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

เม่ือที่ประชมุพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุครบถ้วนแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบั
รวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมด อาจขอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจาก
ที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุได้ 

ในกรณีที่ทีป่ระชมุพจิารณาเร่ืองตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุ หรือเร่ืองทีผู่้ ถือหุ้นเสนอ
เพิ่มเติมไมเ่สร็จ และจ าเป็นต้องเล่ือนการพิจารณา ให้ที่ประชมุก าหนดสถานที่ วนั และเวลาที่จะประชมุครัง้ต่อไป และให้
คณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชมุระบสุถานที่ วนั เวลา และระเบียบวาระการประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) 
วนักอ่นการประชมุ ทัง้นีใ้ห้โฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ไมน้่อยกวา่สาม (3) วนักอ่นวนัประชมุด้วย โดย
จะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดตอ่กนั 

หมวดที่ 4 ข้อ 40 

ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นทีป่ระชมุ หรือไมอ่าจปฏิบติั
หน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไมมี่รองประธานกรรมการ หรือมแีตไ่ม่
สามารถปฏิบติัหน้าที่ได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานในที่ประชมุ 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 9
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3. องค์ประชุม 

หมวดที่ 4 ข้อ 37 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีจ านวนผู้ ถือหุ้นและผู้รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชมุไมน้่อยกวา่
ย่ีสิบห้า (25) คนหรือไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสาม 
(1/3) ของจ านวนหุ้นทีจ่ าหนา่ยได้ทัง้หมด จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแล้วถงึหนึง่ (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้า
ร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ         
การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใชเ่ป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหม ่และ
ให้ส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ เจ็ด (7) วนักอ่น วนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มจ่ าเป็นต้องครบ
องค์ประชมุ 

4. การลงคะแนนเสียง 

หมวด 4 ข้อ 41 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสียงหนึง่เสียงตอ่หนึง่หุ้น 

ในกรณีทีผู่้ ถือหุ้นมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจาก
การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 

หมวด 4 ข้อ 42 
การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนมุติักิจการใด ๆ ในทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รบัความเห็นชอบด้วยคะแนน

เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสียง
เพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด เว้นแตจ่ะก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่นในข้อบงัคบันี ้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะก าหนด
ไว้ หรือในกรณีดงัตอ่ไปนีจ้ะต้องได้รับคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นทีส่ าคญัให้แกบ่คุคลอืน่ 
ข. การซือ้หรือรับโอนกจิการของบริษัทมหาชนอืน่หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
ค. การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เชา่กิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส าคญั การ

มอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกจิของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์
จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ หรือข้อบงัคบัของบริษทั 
จ. การเพิ่มทนุ และการลดทนุ 
ฉ. การออกหุ้นกู้ 
ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษทั 
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ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกบัการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน 

1. การมอบฉันทะ 

หมวด 4 ข้อ 38 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบ
ฉนัทะจะต้องท าเป็นหนงัสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉนัทะ และท าตามแบบทีน่ายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากดัก าหนด โดยให้
มอบแกป่ระธานกรรมการ หรือบคุคลซึง่ประธานกรรมการก าหนดไว้ ณ สถานที่ประชมุกอ่นผู้รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 
และอยา่งน้อยให้มีรายการดงัตอ่ไปนี ้

ก. จ านวนหุ้นที่ผู้มอบฉนัทะนัน้ถืออยู ่
ข. ชื่อผู้ รบัมอบฉนัทะ 
ค.  ครัง้ที่ของการประชมุที่มอบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

2. การด าเนินการประชุม 

หมวดที่ 4 ข้อ 39 

การประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระทีก่ าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุ เว้นแตท่ี่ประชมุจะมีมติให้
เปล่ียนล าดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

เม่ือที่ประชมุพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุครบถ้วนแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบั
รวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมด อาจขอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจาก
ที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุได้ 

ในกรณีที่ทีป่ระชมุพจิารณาเร่ืองตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุ หรือเร่ืองทีผู่้ ถือหุ้นเสนอ
เพิ่มเติมไมเ่สร็จ และจ าเป็นต้องเล่ือนการพิจารณา ให้ที่ประชมุก าหนดสถานที่ วนั และเวลาที่จะประชมุครัง้ต่อไป และให้
คณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชมุระบสุถานที่ วนั เวลา และระเบียบวาระการประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) 
วนักอ่นการประชมุ ทัง้นีใ้ห้โฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ไมน้่อยกวา่สาม (3) วนักอ่นวนัประชมุด้วย โดย
จะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดตอ่กนั 

หมวดที่ 4 ข้อ 40 

ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นทีป่ระชมุ หรือไมอ่าจปฏิบติั
หน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไมมี่รองประธานกรรมการ หรือมแีตไ่ม่
สามารถปฏิบติัหน้าที่ได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานในที่ประชมุ 
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5. การแต่งตัง้กรรมการ 

หมวด 3 ข้อ 15 

 บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึง่ ประกอบด้วยกรรมการอยา่งน้อย ห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตัง้
กรรมการด้วยกนัเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และต าแหนง่อืน่ตามที่เหน็เหมาะสมด้วยก็ได้ 
และกรรมการไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินที่อยูใ่นราชอาณาจกัร 

หมวด 3 ข้อ 17 

 ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวธีิการดงัตอ่ไปนี ้

1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่จ านวนหุ้นที่ตนถือ 

2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยูเ่ลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ในกรณีที่ 
เลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสียงให้แกผู่้ ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้  

3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ เทา่จ านวนกรรมการที่จะ
พงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเทา่กนัเกิน
จ านวนกรรมการที่จะพงึมี หรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

หมวด 3 ข้อ 18 

 ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหนง่จ านวนหนึง่ในสาม (1/3) โดยอตัรา      
ถ้าจ านวนกรรมการจะแบง่ออกให้เป็นสามส่วนไมไ่ด้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงทีสุ่ดกบัส่วนหนึง่ในสาม (1/3) 

 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหนง่ในปีแรก และปีทีส่องภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากวา่ผู้ใดจะ
ออกสว่นปีหลงั ๆ ตอ่ไป ให้กรรมการที่อยูใ่นต าแหนง่นานทีสุ่ดเป็นผู้ออกจากต าแหนง่ 

 กรรมการผู้ออกจากต าแหนง่ไปนัน้อาจจะเลือกเข้ารับต าแหนง่อีกก็ได้ 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

เขียนที่        
วนัที่       เดือน      พ.ศ.    

(1) ข้าพเจ้า          สญัชาติ    
อยูบ้่านเลขที่      ถนน      ต าบล/แขวง     
อ าเภอ/เขต       จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์     

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท คิวทซีี เอนเนอร์ย่ี จ ากดั (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม    หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั    เสียง ดงันี ้

หุ้นสามญั     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสียง 
หุ้นบริุมสิทธิ     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 
(1)       อาย ุ   ปี อยูบ้่านเลขที่     

ถนน      ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต      
จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์     หรือ 

(2)       อาย ุ   ปี อยูบ้่านเลขที่     
ถนน      ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต      
จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์     หรือ 

(3)       อาย ุ   ปี อยูบ้่านเลขที่     
ถนน      ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต      
จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์      
คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพือ่เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวนัพธุที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟร์วงิส์ ห้องบอล
รูม  ชัน้ 3 คอนเวนชัน่ ถ. ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร หรือทีจ่ะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นด้วย 

กิจการใดทีผู่้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
ลงชือ่      ผู้มอบฉนัทะ 

(  ) 
ลงชือ่      ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(  ) 
ลงชือ่      ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(  ) 
ลงชือ่      ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(  ) 
หมายเหต ุ
ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท 
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5. การแต่งตัง้กรรมการ 

หมวด 3 ข้อ 15 

 บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึง่ ประกอบด้วยกรรมการอยา่งน้อย ห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตัง้
กรรมการด้วยกนัเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และต าแหนง่อืน่ตามที่เหน็เหมาะสมด้วยก็ได้ 
และกรรมการไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินที่อยูใ่นราชอาณาจกัร 

หมวด 3 ข้อ 17 

 ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวธีิการดงัตอ่ไปนี ้

1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่จ านวนหุ้นที่ตนถือ 

2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยูเ่ลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ในกรณีที่ 
เลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสียงให้แกผู่้ ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้  

3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ เทา่จ านวนกรรมการที่จะ
พงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเทา่กนัเกิน
จ านวนกรรมการที่จะพงึมี หรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

หมวด 3 ข้อ 18 

 ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหนง่จ านวนหนึง่ในสาม (1/3) โดยอตัรา      
ถ้าจ านวนกรรมการจะแบง่ออกให้เป็นสามส่วนไมไ่ด้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงทีสุ่ดกบัส่วนหนึง่ในสาม (1/3) 

 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหนง่ในปีแรก และปีทีส่องภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากวา่ผู้ใดจะ
ออกสว่นปีหลงั ๆ ตอ่ไป ให้กรรมการที่อยูใ่นต าแหนง่นานทีสุ่ดเป็นผู้ออกจากต าแหนง่ 

 กรรมการผู้ออกจากต าแหนง่ไปนัน้อาจจะเลือกเข้ารับต าแหนง่อีกก็ได้ 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 10
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หน้า 1 ของจ านวน 3 หน้า 
   
  

 

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

เขียนที่        
วนัที่       เดือน      พ.ศ.    

 
(1) ข้าพเจ้า          สญัชาติ    

อยูบ้่านเลขที่      ถนน      ต าบล/แขวง     
อ าเภอ/เขต       จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์     

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท คิวทซีี เอนเนอร์ย่ี จ ากดั (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม    หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั    เสียง ดงันี ้

หุ้นสามญั     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสียง 
หุ้นบริุมสิทธิ     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 
(1)           อาย ุ          ปี 

อยูบ้่านเลขที่     ถนน      ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์           หรือ 

(2)           อาย ุ          ปี 
อยูบ้่านเลขที่     ถนน      ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์           หรือ 

(3)           อาย ุ          ปี 
อยูบ้่านเลขที่     ถนน      ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์      
คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพือ่เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวนัพธุที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์  ห้อง
บอลรูม  ชัน้ 3 คอนเวนชัน่ ถ. ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานที่อืน่ด้วย 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
  วาระที่ 1 เร่ือง พิจารณารับทราบรายงานการประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 3/2560 

ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 10

หน้ำ	1	ของจ�ำนวน	4	หน้ำ
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 วาระที่ 2 เร่ือง พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2560 

 วาระที่ 3 เร่ือง พิจารณาและอนมุติังบการเงินรวมของบริษทั ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สุด วนัที ่
31 ธันวาคม 2560 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 วาระที่ 4 เร่ือง พิจารณาและอนมุติังดจา่ยเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สุด ณ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 วาระที่ 5 เร่ือง พิจารณาและอนมุติัการแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ  
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
ชื่อกรรมการ นายเกรียงไกร  จีระแพทย์ 
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ นายณฐัพล  ลีลาวฒันานนัท ์
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
ชื่อกรรมการ เรืองชยั กฤษณเกรียงไกร 
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

 วาระที่ 6 เร่ือง พิจารณาและอนมุติัแตง่ตัง้กรรมการใหม ่
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 วาระที่ 7 เร่ือง พิจารณาและอนมุติัการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 

หน้า 1 ของจ านวน 3 หน้า 
   
  

 

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

เขียนที่        
วนัที่       เดือน      พ.ศ.    

 
(1) ข้าพเจ้า          สญัชาติ    

อยูบ้่านเลขที่      ถนน      ต าบล/แขวง     
อ าเภอ/เขต       จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์     

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท คิวทซีี เอนเนอร์ย่ี จ ากดั (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม    หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั    เสียง ดงันี ้

หุ้นสามญั     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสียง 
หุ้นบริุมสิทธิ     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 
(1)           อาย ุ          ปี 

อยูบ้่านเลขที่     ถนน      ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์           หรือ 

(2)           อาย ุ          ปี 
อยูบ้่านเลขที่     ถนน      ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์           หรือ 

(3)           อาย ุ          ปี 
อยูบ้่านเลขที่     ถนน      ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์      
คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพือ่เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวนัพธุที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์  ห้อง
บอลรูม  ชัน้ 3 คอนเวนชัน่ ถ. ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานที่อืน่ด้วย 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
  วาระที่ 1 เร่ือง พิจารณารับทราบรายงานการประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 3/2560 

ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 10

หน้ำ	2	ของจ�ำนวน	4	หน้ำ
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หน้า 3  ของจ านวน 3 หน้า 
   
  

                            วาระที่ 8 เร่ือง พิจารณาและอนมุติัการแตง่ตัง้ผู้ สอบบญัชี และก าหนดคา่ตอบแทนของ
ผู้สอบบญัช ี

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 วาระที่ 9 เร่ือง พิจารณาและอนมุติัการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษทั 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 วาระที่ 10 เร่ือง พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ ให้ถือ
วา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีทีข้่าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน 
หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีที่มีการแก้ไข
เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการ
ตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดทีผู่้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้า
ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

ลงชือ่      ผู้มอบฉนัทะ 

(  ) 

ลงชือ่      ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(  ) 

ลงชือ่      ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(  ) 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 10
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ลงชือ่      ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(  ) 
 
หมายเหต ุ
1. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพจิารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ใน

ใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 

 

หน้า 3  ของจ านวน 3 หน้า 
   
  

                            วาระที่ 8 เร่ือง พิจารณาและอนมุติัการแตง่ตัง้ผู้ สอบบญัชี และก าหนดคา่ตอบแทนของ
ผู้สอบบญัช ี

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 วาระที่ 9 เร่ือง พิจารณาและอนมุติัการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษทั 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 วาระที่ 10 เร่ือง พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ ให้ถือ
วา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีทีข้่าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน 
หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีที่มีการแก้ไข
เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการ
ตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดทีผู่้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้า
ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

ลงชือ่      ผู้มอบฉนัทะ 

(  ) 

ลงชือ่      ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(  ) 

ลงชือ่      ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(  ) 
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หน้า 1 ของจ านวน 3 หน้า 
   
 

 

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

เขียนที่         
วนัที่       เดือน       พ.ศ.    

(1) ข้าพเจ้า             
ส านกังานตัง้อยูเ่ลขที่     ถนน      ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต       จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์     
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian)ให้กบั        
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จ ากดั (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม     หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั              เสียงดงันี ้

หุ้นสามญั      หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสียง 
หุ้นบริุมสิทธิ      หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสียง 

(2) ขอมอบฉนัทะให้ 
(1)                       อาย ุ           ปี  

อยูบ้่านเลขที่     ถนน      ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์           หรือ 

(2)                        อาย ุ          ปี  
อยูบ้่านเลขที่     ถนน      ต าบล/แขวง       
อ าเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์             หรือ 

(3)                        อาย ุ          ปี  
อยูบ้่านเลขที่     ถนน      ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์            
คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพือ่เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวนัพธุที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.  ณ โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟร์วงิส์ ห้องบอล
รูม  ชัน้ 3 คอนเวนชัน่ ถ. ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร หรือทีจ่ะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นด้วย 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

      หุ้นสามญั    หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้        เสียง 
     หุ้นบริุมสิทธิ   หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้        เสียง 
 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด    เสียง 

ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท 
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นีด้งันี ้
  วาระที่ 1 เร่ือง พิจารณารับทราบรายงานการประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 3/2560 

 วาระที่ 2 เร่ือง พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2560 

 วาระที่ 3 เร่ือง พิจารณาและอนมุติังบการเงินรวมของบริษัท ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สุด วนัที ่
31 ธันวาคม 2560 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 วาระที่ 4 เร่ือง พิจารณาและอนมุติังดจา่ยเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สุด ณ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 วาระที่ 5 เร่ือง พิจารณาและอนมุติัการแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ  
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
ชื่อกรรมการ นายเกรียงไกร  จีระแพทย์ 
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ นายณฐัพล  ลีลาวฒันานนัท ์
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
ชื่อกรรมการ เรืองชยั กฤษณเกรียงไกร 
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

 วาระที่ 6 เร่ือง พิจารณาและอนมุติัแตง่ตัง้กรรมการใหม ่
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 วาระที่ 7 เร่ือง พิจารณาและอนมุติัการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
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หน้า 3 ของจ านวน 3 หน้า 
   
 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

                            วาระที่ 8 เร่ือง พิจารณาและอนมุติัการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่ตอบแทนของ
ผู้สอบบญัช ี

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 วาระที่ 9 เร่ือง พิจารณาและอนมุติัการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษทั 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 วาระที่ 10 เร่ือง พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

       เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย                     งดออกเสียง  
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ ให้ถือ
วา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้องและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีทีข้่าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน 
หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีที่มีการแก้ไข
เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการ
ตามที่เห็นสมควร 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 10

หน้ำ	3	ของจ�ำนวน	4	หน้ำ



47

กิจการใดทีผู่้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้า
ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

ลงชือ่      ผู้มอบฉนัทะ 

(  ) 

ลงชือ่      ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(  ) 

ลงชือ่      ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(  ) 

ลงชือ่      ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (  ) 
 
หมายเหต ุ
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีทีผู่้ ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้

ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 
2. หลกัฐานที่ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
 (1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ

แทน 
 (2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกจิ คสัโตเดียน (Custodian) 
3. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน

ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพจิารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ใน

ใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ซลัติง้ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืนที่อาจ
ท าให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไมมี่ 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 7  ปี 

การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท ไมมี่ 

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อม
ในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัท
ย่อยเป็นคู่สัญญา 

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการ             
ประชุมครัง้นี ้

ไมมี่ 

 

เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการในวาระที่ 5 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560  จ านวน  14  ครัง้ตอ่การประชมุทัง้หมด 14ครัง้ 

(ผู้ที่ได้รับการเนสนอช่ือนีไ้ม่มีการด ารงต าแหน่งเนป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้เนกดิความอัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริััทฯ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
  

 

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

ช่ือ นายณัฐพล   ลีลาวัฒนานันท์                                            

อายุ 60  ปี 

สัญชาติ ไทย 

ที่อยู่ เลขที่  7/212  หมูบ้่านชยัพฤกษ์ ซ.7  ถ.ทวีวฒันา  เขตทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร 

วุฒกิารศึกษา บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA) คณะพาณิชยศาสตร์ สาขาการเงิน  จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ  หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 10/2004 
 หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 3/2004 

ประวัติการท างาน  กรรมการบริษทั ยนูิมิต เอนจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)  
 กรรมการบริษทั ยนูิคไมล่ิง เซอวสิเซล  จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการบริษทัและกรรมการผู้จดัการ บริษัทเอ็กเซลเลนท์ บิสเนสแมเนจเม้นท ์

จ ากดั 
 กรรมการบริษทัและกรรมการผู้จดัการ บริษทั เอ็นบีเอส รีเสิร์ชแอนด์คอนซลัติง้ 

จ ากดั 

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน  กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท คิวทซีี เอนเนอร์ย่ี จ ากดั(มหาชน) 
 กรรมการบริษทั ยนูิมิต เอนจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)  
 กรรมการบริษทัและกรรมการผู้จดัการ บริษัท เอ็กเซลเลนท ์ บิสเนสแมเนจ

เม้นท์ จ ากดั 
 กรรมการบริษทัและกรรมการผู้จดัการ  บริษัท เอ็นบีเอส รีเสิร์ชแอนด์คอน

ซลัติง้ จ ากดั 

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จ ากดั (มหาชน)/บริษัท ยนูิมิต เอนจิเนียร่ิง จ ากดั 
(มหาชน) 

กจิการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บสิเนสแมเนจเม้นท์ จ ากดั/บริษัท เอ็นบีเอส รีเสิร์ชแอนด์คอน

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 11



49

ซลัติง้ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืนที่อาจ
ท าให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไมมี่ 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 7  ปี 

การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท ไมมี่ 

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อม
ในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัท
ย่อยเป็นคู่สัญญา 

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการ             
ประชุมครัง้นี ้

ไมมี่ 

 

เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการในวาระที่ 5 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560  จ านวน  14  ครัง้ตอ่การประชมุทัง้หมด 14ครัง้ 

(ผู้ที่ได้รับการเนสนอช่ือนีไ้ม่มีการด ารงต าแหน่งเนป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้เนกดิความอัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริััทฯ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ซลัติง้ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืนที่อาจ
ท าให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไมมี่ 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 7  ปี 

การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท ไมมี่ 

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อม
ในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัท
ย่อยเป็นคู่สัญญา 

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการ             
ประชุมครัง้นี ้

ไมมี่ 

 

เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการในวาระที่ 5 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560  จ านวน  14  ครัง้ตอ่การประชมุทัง้หมด 14ครัง้ 

(ผู้ที่ได้รับการเนสนอช่ือนีไ้ม่มีการด ารงต าแหน่งเนป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้เนกดิความอัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริััทฯ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
  

 

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

ช่ือ นายณัฐพล   ลีลาวัฒนานันท์                                            

อายุ 60  ปี 

สัญชาติ ไทย 

ที่อยู่ เลขที่  7/212  หมูบ้่านชยัพฤกษ์ ซ.7  ถ.ทวีวฒันา  เขตทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร 

วุฒกิารศึกษา บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA) คณะพาณิชยศาสตร์ สาขาการเงิน  จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ  หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 10/2004 
 หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 3/2004 

ประวัติการท างาน  กรรมการบริษทั ยนูิมิต เอนจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)  
 กรรมการบริษทั ยนูิคไมล่ิง เซอวสิเซล  จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการบริษทัและกรรมการผู้จดัการ บริษัทเอ็กเซลเลนท์ บิสเนสแมเนจเม้นท ์

จ ากดั 
 กรรมการบริษทัและกรรมการผู้จดัการ บริษทั เอ็นบีเอส รีเสิร์ชแอนด์คอนซลัติง้ 

จ ากดั 

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน  กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท คิวทซีี เอนเนอร์ย่ี จ ากดั(มหาชน) 
 กรรมการบริษทั ยนูิมิต เอนจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)  
 กรรมการบริษทัและกรรมการผู้จดัการ บริษัท เอ็กเซลเลนท ์ บิสเนสแมเนจ

เม้นท์ จ ากดั 
 กรรมการบริษทัและกรรมการผู้จดัการ  บริษัท เอ็นบีเอส รีเสิร์ชแอนด์คอน

ซลัติง้ จ ากดั 

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จ ากดั (มหาชน)/บริษัท ยนูิมิต เอนจิเนียร่ิง จ ากดั 
(มหาชน) 

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บสิเนสแมเนจเม้นท์ จ ากดั/บริษัท เอ็นบีเอส รีเสิร์ชแอนด์คอน

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 11
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รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

ช่ือ นายพลรชฎ    เปียถนอม 

อายุ 65  ปี 

สัญชาติ ไทย 

ที่อยู่ 310/1 ซอยลาดพร้าว 23 แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

วุฒกิารศึกษา  ปริญญาโท การจดัการ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แหง่
มหาวิทยาลยัจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ  หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 118/2009 
 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 78/2009 
 หลกัสูตร Audit Committee Program(ACP) รุ่นที่ 31/2010 
 หลกัสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC)   

รุ่นที ่31/2014 

ประวัติการท างาน   ผู้อ านวยการโครงการศนูย์นวตักรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 กรรมการ บริษัท เอ็มดิก อินเตอร์เทรด จ ากดั 
 กรรมการ บริษัท เอ็มดิก โฮลดิง้ จ ากดั 

 

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน  กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จ ากดั
(มหาชน) 

 กรรมการ บริษัท สร้างคนเกง่ จ ากดั 
 กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. ซิก้า อินโนเวชัน่  

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จ ากดั(มหาชน)/บริษทัซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั 

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน บริษัท สร้างคนเกง่ จ ากดั 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 11
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การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืนที่อาจ
ท าให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไมมี่ 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 7  ปี 

การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท หุ้นสามญัจ านวน 272,000หุ้น   คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 0.079 

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อม
ในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัท
ย่อยเป็นคู่สัญญา 

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการ    
ประชุมครัง้นี ้

ไมมี่ 

 
 
ไมมี่ 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560  จ านวน  14  ครัง้ตอ่การประชมุทัง้หมด  14 ครัง้ 

(ผู้ที่ได้รับการเนสนอช่ือนีไ้ม่มีการด ารงต าแหน่งเนป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้เนกดิความ
อัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริััทฯ ) 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 
   
  

 

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

ช่ือ นายพลรชฎ    เปียถนอม 

อายุ 65  ปี 

สัญชาติ ไทย 

ที่อยู่ 310/1 ซอยลาดพร้าว 23 แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

วุฒกิารศึกษา  ปริญญาโท การจดัการ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แหง่
มหาวิทยาลยัจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ  หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 118/2009 
 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 78/2009 
 หลกัสูตร Audit Committee Program(ACP) รุ่นที่ 31/2010 
 หลกัสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC)   

รุ่นที ่31/2014 

ประวัติการท างาน   ผู้อ านวยการโครงการศนูย์นวตักรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 กรรมการ บริษัท เอ็มดิก อินเตอร์เทรด จ ากดั 
 กรรมการ บริษัท เอ็มดิก โฮลดิง้ จ ากดั 

 

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน  กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จ ากดั
(มหาชน) 

 กรรมการ บริษัท สร้างคนเกง่ จ ากดั 
 กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. ซิก้า อินโนเวชัน่  

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จ ากดั(มหาชน)/บริษทัซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั 

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน บริษัท สร้างคนเกง่ จ ากดั 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 11
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 12






