
การประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น 
ครัง้ที่ 1/2562 

7 มถุินายน 2562 เวลา 14.00 น. 
ณ โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟร์วงิส์ คอนเวนช่ัน 



วธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนน 

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามล าดบัระเบียบวาระในหนังสอืเชิญประชุม     
โดยจะน าเสนอขอ้มลูในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามก่อนแลว้ 
จึงจะให้มีการลงมติส าหรบัวาระนัน้ ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะ
ตอ้งการซกัถามหรอืแสดงความเหน็ กรุณายกมอืขึน้และขอใหท้่านแจง้ชื่อและ
นามสกุล และในกรณีทีท่่านเป็นผูร้บัมอบฉนัทะกรุณาแจง้ชื่อผูถ้อืหุน้ทีท่่านรบั
มอบฉนัทะมาใหท้ีป่ระชุมทราบดว้ยทุกครัง้ 

2. ภายหลงัทีท่่านไดร้บัทราบรายละเอยีดในแต่ละวาระแลว้ ยกเวน้วาระที่ 1 ซึ่ง
เป็นวาระเสนอให้ที่ประชุมรบัทราบซึ่งไม่ต้องลงคะแนน ผู้ถอืหุ้นท่านใดที่ไม่
เหน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีงในวาระใด ขอใหล้งคะแนนในบตัรลงคะแนนทีไ่ดร้บั
จากเจา้หน้าทีต่อนลงทะเบยีน และสง่คนืใหก้บัเจา้หน้าทีข่องบรษิทั  
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วธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนน 

3.    ส าหรบัวาระที ่2 เรือ่งการแต่งตัง้กรรมการใหม ่บรษิทัจะเกบ็บตัรลงคะแนนทุก
ใบทัง้เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย และงดออกเสยีง เพื่อนับคะแนน และจะเก็บบตัร
ลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล 

4. ผูถ้อืหุน้ทุกท่านมคีะแนนเสยีงหน่ึงเสยีงต่อหน่ึงหุน้ ผูถ้อืหุน้ท่านใดทีม่สีว่นได้
เสยีเป็นพเิศษในวาระใดจะไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้ๆ 

5. ในการนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที่ก าหนดไว้ในการประชุม
วสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้น้ี แบ่งเป็น 2 ประเภท ตามทีก่ าหนดไวใ้นพระราชบญัญตัิ
บรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษิทั ไดแ้ก่ 
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วธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนน 
 5.1   วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม                     

 และออกเสยีงลงคะแนนไดแ้ก่วาระ 2 ซึ่งบรษิทัจะค านวณฐานคะแนนเสยีงโดยนับ
 เฉพาะคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ซึ่งมสีทิธอิอกเสยีงทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ย และไม่เหน็
 ดว้ยเท่านัน้ โดยไมร่วมคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีง 

 5.2    วาระที่ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีง
 ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุม ได้แก่วาระที่ 3 ซึ่งบรษิทัจะค านวณฐานคะแนน
 เสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทัง้หมดที่มาประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็น
 ดว้ย และงดออกเสยีง 

  ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคดัค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น      
 ใหถ้อืวา่ทีป่ระชมุเหน็ชอบ หรอือนุมตัเิป็นเอกฉนัท์ 

         บรษิทัจะไมน่ าบตัรเสยีมารวมในการนบัคะแนนเสยีงใดๆ  
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วาระที ่1 

พิจารณารบัทราบรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2562 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชมุ 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 1  (หน้า 6-29) 
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วาระที ่1 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 
 การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 ของบรษิทัไดถู้กจดัขึน้เมือ่วนัที ่25 เมษายน 

2562 และบรษิทัไดจ้ดัท ารายงานการประชุมซึง่คณะกรรมการเหน็วา่ถูกตอ้งตามมตทิี่
ประชุม และไดจ้ดัสง่รายงานการประชุมน้ีใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายใน
ระยะเวลา 14 วนันับแต่วนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้  และไดน้ าขึน้บนเวบ็ไซตข์องบรษิทั 
(http://www.qtc-energy.com) เมื่อวนัที ่9 พฤษภาคม 2562 เพือ่เปิดเผยแก่ผูถ้อืหุน้
และนกัลงทุนทัว่ไปแลว้ และปรากฏวา่ไมม่ผีูใ้ดคดัคา้นหรอืขอแกไ้ข 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
 เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562  
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วาระที ่2 

พิจารณาและอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการใหม่ 

 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชมุ 
ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 2  (หน้า 30-38) 
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วาระที ่2 
 ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 

  สบืเนื่องจากเมื่อวนัที ่8 พฤษภาคม 2562 ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัไดม้หีนังสอืถงึ
บริษัทแจ้งความประสงค์ขอเสนอชื่อบุคคลจ านวน 2 คน เพื่อแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการบรษิทัเพิม่เตมิ 

  คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษทัภบิาล ไดพ้จิารณาโครงสรา้ง
คณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงเห็นควรให้แต่งตัง้กรรมการอิสระเพิ่มเติมอีก 2 ท่าน และ
แต่งตัง้กรรมการใหมอ่กีจ านวน 2 ท่าน ดงัน้ี 

  1. ดร. กมล   ตรรกบุตร  กรรมการอสิระ 
  2. นางวสรา โชตธิรรมรตัน์ กรรมการอสิระ 
  3. นายปรดี ี งามสนัตกิุล กรรมการ 

  4. นายไพโรจน์ บุญป ัน้  กรรมการ 
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วาระที ่2 
 ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 

  โดยคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณา
คุณสมบัติของบุคคลที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ให้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบรษิทัเป็นรายบุคคลแลว้ เหน็ว่าบุคคลทัง้ 4 ท่านดงักล่าวเป็นผูท้ี่มี
ความเหมาะสมด้านคุณวุฒ ิความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตอ้งหา้มประการใด และไมไ่ดป้ระกอบกจิการใดๆ หรอืถอืหุน้ในกจิการใดทีม่สีว่นแขง่ขนักบั
การด าเนินงานของบริษัท และคาดว่ากรรมการใหม่ดังกล่าวจะสามารถน าความรู ้
ความสามารถ และประสบการณ์ในการท างานดงักล่าว มาสนับสนุนการด าเนินงานของ
บรษิทัใหเ้จรญิกา้วหน้าต่อไป 

  รายละเอยีดประวตัขิองบุคคลทัง้ 4 ท่าน ปรากฏตามสิง่ที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 2 และ
คุณสมบตัขิองกรรมการอสิระของบรษิทัเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุนก าหนด (รายละเอยีดนิยามกรรมการอสิระปรากฏตาม สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่3) 
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วาระที ่2 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
 เหน็สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นพจิารณาและอนุมตักิารแต่งตัง้บุคคลตามรายชื่อดงัน้ี 

เพือ่ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทั 

  1. ดร. กมล   ตรรกบุตร  กรรมการอสิระ 
  2. นางวสรา โชตธิรรมรตัน์ กรรมการอสิระ 
  3. นายปรดี ี งามสนัตกิุล กรรมการ 
  4. นายไพโรจน์ บุญป ัน้  กรรมการ 

 หากที่ประชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตักิารแต่งตัง้กรรมการใหม่จ านวน 4 คนตามที่เสนอขา้งต้น 
คณะกรรมการของบรษิทัจะมจี านวน 11 คน 

  



ช่ือ ดร. กมล  ตรรกบุตร 
อายุ 

สญัชาติ 

69 ปี 

ไทย 

วฒิุการศึกษา  ปริญญาเอก สาขา Thermodynamiques & Energrtique คณะ
วิศวกรรมศาสตรม์หาวิทยาลยั Perpignan  ประเทศฝรัง่เศส 

การอบรมบทบาทหน้าท่ี
กรรมการ 

 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 
67/2005 

ประวติัการท างาน  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง บริษทั เจตาแบค จ ากดั (มหาชน) 

 นายกสภาวิศวกร   สภาวิศวกร 

 กรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริม การอนุรกัษ์พลงังาน  กระทรวง
พลงังาน 

 กรรมการอนุญาโตตลุาการ    กระทรวงยุติธรรม 

 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร   บริษทั  อิตาเลียนไทย  เพาเวอร ์
จ ากดั 

วาระที ่2 
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วาระที ่2 
ช่ือ นางวสรา  โชติธรรมรตัน์  

อายุ 54 ปี 

สญัชาติ ไทย 

วฒิุการศึกษา  ปริญญาโทบริหารธรุกิจ คณะพาณิชยศ์าสตรแ์ละการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  

 ปริญญาตรี สาขาบญัชี คณะพาณิชยศ์าสตรแ์ละการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรมบทบาทหน้าท่ี
กรรมการ 

 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 
117/2002  

 หลกัสูตร Advanced  Audit Committee Program(AACP) รุน่
ท่ี 25/2017 

ประวติัการท างาน  ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบญัชี กลุ่มบริษทัซมัมิท, ซมัมิท ออโต
ซีส อินดสัตรี จ ากดั 

 กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงินและบญัชี บริษทั 
ทีมพรีซิชัน่ จ ากดั(มหาชน)  

 Division Controller บริษทั เบนชม์ารค์อิเลก็ทรอนิกส์
(ประเทศไทย) 

 Corporate Controller  บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั
(มหาชน) 
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วาระที ่2 
ช่ือ นายปรีดี งามสนัติกลุ 
อาย ุ 43 ปี 
สญัชาติ ไทย 
วฒิุการศึกษา • ปริญญาโท เศรษฐศาสตรบ์ณัฑิต คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต หลกัสตูรนานาชาติ สถาบนัเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ • ไม่มี 

ประวติัการท างาน • รองประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมต่างประเทศ คณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดินและอโุมงค ์
(TUTG) วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ ์

• กรรมการวิชาการสาขาโครงสร้างคอนกรีต สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย (สคท.) 

• ผูจ้ดัการ ภาคพืน้เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ บริษทั Bekaert 

• ผูจ้ดัการภาคพืน้เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ บริษทั Bekaert Maccaferri Underground Solutions BVBA  

• ผูจ้ดัการ ภาคพืน้เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ บริษทั BASF 

• ผูจ้ดัการ ฝ่ายขายต่างประเทศภาคพืน้เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ บริษทั ไทยมาสเตอร ์บิลเดอร ์ 

• ผูจ้ดัการฝ่ายขาย UGC 

• ผูจ้ดัการฝ่ายขาย บริษทั Degussa Construction Chemical (Thailand) 

• กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ดีดี 49 

• กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั คีรี โซลชูัน่ 

• ผูจ้ดัการภาคพืน้เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ บริษทั พร้อมสร้าง จ ากดั 

• ประธานท่ีปรึกษา บริษทั ILF Consultant 

• อดีตผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั อารเ์อน็ซี เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 

• วิศวกรสนาม สถานีลมุพินี โครงการรถไฟฟ้าใต้ดิน บริษทั Joint Venture BCKT MRTA Initial system 
project Underground structures 

• วิศวกรโยธา บริษทั Hopewell (Thailand) 

• วิศวกรโครงสร้าง บริษทั Asia Ice 
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วาระที ่2 
ช่ือ นายไพโรจน์ บุญปัน้ 

อายุ 74 ปี 

สญัชาติ ไทย 

วฒิุการศึกษา  ปริญญาตรี สาขาวิชาการบญัชี มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

           Certified Professional Internal Auditor (CPIA) 

การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ  ไม่มี 

ประวติัการท างาน  ผูอ้ านวยการฝ่ายตรวจสอบการบริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
การไฟฟ้านครหลวง (MEA) ด ารงต าแหน่งผูต้รวจสอบภายใน 
ฝ่ายตรวจสอบภายในของการไฟฟ้านครหลวงเป็นระยะเวลา                 
30 ปี 

 กรรมการ บริษทั มายดเ์มอรจ์ คอนซลัแทนท ์จ ากดั 

 ท าหน้าท่ีเป็นผูฝึ้กอบรมหลกัสูตรการบริหารความเส่ียงและ
ระบบการควบคมุภายในส าหรบัผูบ้ริหารระดบัสูง ตัง้แต่
ผูอ้ านวยการส่วนย่อยจนถึงผูอ้ านวยการฝ่าย 

 เข้ารว่มทีมผูอ้ านวยการด้านการบริหารความเส่ียงในระดบั
องคก์ร โดยผูบ้ริหารของการไฟฟ้านครหลวงทุกคนเข้ารว่มใน
การประชุมเชิงปฏิบติัการ 

 แปลค าแนะน าการตรวจสอบภายใน โดยใช้ระบบการตรวจสอบ 
Risk Oriented ส าหรบับริษทัท่ีปรกึษา Touch Ross Co., Ltd 
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วาระที ่2 

การลงมติ วาระน้ีต้องผา่นมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ          
  ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่3 

พิจารณาและอนุมติั 

การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
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วาระที ่3 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล   

 ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และขอ้บงัคบัของบรษิทั 
ขอ้ 33 ก าหนดให้กรรมการมสีทิธไิด้รบัค่าตอบแทนจากบรษิทั ในรูปของเงนิรางวลั เบี้ยประชุม 
บ าเหน็จ โบนสั หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามขอ้บงัคบั หรอืตามทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
จะพจิารณา ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรอืวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะก าหนดไว้เป็น
คราวๆ ไป หรอืจะใหม้ผีลตลอดไปจนกว่าจะมกีารเปลี่ยนแปลงกไ็ด ้และนอกจากนัน้ใหไ้ดร้บัเบี้ย
เลีย้งและสวสัดกิารต่าง ๆ ตามระเบยีบของบรษิทั 
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วาระที ่3 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล   

 ค่าตอบแทนกรรมการ  บรษิทัจดัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละนโยบายทีค่ณะกรรมการ
บรษิทัก าหนด โดยผ่านการพจิารณาขัน้แรกจากคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและ
บรรษทัภบิาล ซึง่หลกัเกณฑจ์ะเชื่อมโยงกบัผลการด าเนินงานของบรษิทั การปฏบิตังิานและความ
รบัผดิชอบของกรรมการ  และบรษิทัฯ ได้ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัไว้อย่าง
ชดัเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดบัทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบัอุตสาหกรรม รวมทัง้
อยูใ่นระดบัทีเ่พยีงพอทีจ่ะดงึดดูและรกัษากรรมการทีม่คีุณสมบตัทิีต่อ้งการได้ 
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วาระที ่3 
ความเหน็ของคณะกรรมการ 

  

 คณะกรรมการบรษิทัไดร้่วมกนัพจิารณาและมมีตเิหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
พจิารณาและอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 โดยใหจ้่ายในรปู
ของเบีย้ประชุม คา่ตอบแทนรายเดอืน และค่าตอบแทนรายปี โดยไมม่คี่าตอบแทนใน
รปูแบบอืน่และสทิธปิระโยชน์อืน่ๆ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
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วาระที ่3 
        

 
ค่าเบี้ยประชุม 

2561 2562 ปีท่ีเสนอ 
(บาท/ต่อการประชุม) (บาท/ต่อการประชุม) 

ประธานคณะกรรมการบรษิทั  20,000 20,000 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประธาน
คณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน 
และบรรษทัภบิาล 

15,000 15,000 

กรรมการบรษิทั  15,000 15,000 

กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทนและ
บรรษทัภบิาล 

10,000 10,000 

ค่าตอนแทนรายเดือน บาท บาท 

ประธานกรรมการบรษิทั 25,000 25,000 
กรรมการบรษิทั (จา่ยเฉพาะกรรมการที่
ไมใ่ชผู่บ้รหิาร) 

20,000 20,000 

ค่าตอนแทนรายปี ไมเ่กนิ 5 ลา้นบาท ไมเ่กนิ 6 ลา้นบาท 
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วาระที ่3 

การลงมติ วาระน้ีต้องผา่นมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า       
  2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชมุ 

 
ค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผูถื้อหุ้นทัง้หมดท่ีมาประชมุท่ีออก
เสียงเหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย และงดออกเสียง 
 
กรรมการซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียซ่ึงเข้าร่วมประชุม ได้งดออกเสียงลงคะแนนอนุมติัการออกเสียง
ลงคะแนนอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการมีจ านวน 876,100 เสียง 
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วาระที ่4 

พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
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ขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะ 
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