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วธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนน

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามล าดบัระเบียบวาระในหนังสอืเชิญประชุม 
โดยจะน าเสนอขอ้มลูในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามก่อนแลว้
จึงจะให้มีการลงมติส าหรบัวาระนัน้ ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้ รบัมอบฉันทะ
ตอ้งการซกัถามหรอืแสดงความเหน็ กรุณายกมอืขึน้และขอใหท้่านแจ้งชื่อและ
นามสกุล และในกรณีทีท่่านเป็นผูร้บัมอบฉนัทะกรุณาแจง้ชื่อผู้ถอืหุน้ทีท่่านรบั
มอบฉนัทะมาใหท้ีป่ระชุมทราบดว้ยทุกครัง้

2. ภายหลงัทีท่่านไดร้บัทราบรายละเอยีดในแต่ละวาระแลว้ ยกเวน้วาระที่ 1 และ 
2 ซึง่เป็นวาระเสนอใหท้ีป่ระชุมรบัทราบซึง่ไมต่อ้งลงคะแนน ผูถ้ือหุน้ท่านใดที่
ไม่เห็นด้วยหรอืงดออกเสยีงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนที่
ไดร้บัจากเจา้หน้าทีต่อนลงทะเบยีน และสง่คนืใหก้บัเจา้หน้าทีข่องบรษิทั 
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วธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนน

3.    ส าหรบัวาระที่ 5 เรื่องการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
บรษิทัจะเก็บบตัรลงคะแนนทุกใบทัง้เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย และงดออกเสยีง 
เพื่อนับคะแนน และจะเก็บบตัรลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการที่ได้รบัการ
เสนอชือ่เป็นรายบุคคล

4.     ผูถ้อืหุน้ทุกท่านมคีะแนนเสยีงหนึ่งเสยีงต่อหนึ่งหุน้ ผูถ้ือหุน้ท่านใดทีม่สีว่นได้
เสยีเป็นพเิศษในวาระใดจะไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้ๆ
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วธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนน
5.   ในการนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมทีก่ าหนดไวใ้นการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้

ครัง้นี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ตามทีก่ าหนดไวใ้นพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 และขอ้บงัคบัของบรษิทั ไดแ้ก่

5.1 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ งมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนนได้แก่วาระ 3,4,5,7,8 และ 10 ซึ่งบรษิัทจะค านวณฐาน
คะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออก
เสยีงเหน็ดว้ยและไมเ่หน็ดว้ยเท่านัน้ โดยไมร่วมคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ที่ งดออก
เสยีง

5.2 วาระที่ต้องผ่านมตอินุมตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุม ไดแ้ก่วาระที ่6 ซึ่งบรษิทัจะค านวณฐานคะแนน
เสยีงโดยนบัเสยีงของผูถ้อืหุน้ทัง้หมดทีม่าประชุมทีอ่อกเสยีง เห็นด้วย ไม่ เห็น
ดว้ย และงดออกเสยีง
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วธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนน
5.3 วาระที่ 9 จะต้องผ่านมตอินุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง ซึง่บรษิทัจะค านวณฐานคะแนนเสยีงโดยนับเสยีง
ของผูถ้อืหุน้ทัง้หมดทีม่าประชุมทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย และงดออกเสยีง 

ในกรณีที่ไม่มผีู้ใดแสดงความเห็นคดัค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น      
ใหถ้อืว่าทีป่ระชุมเหน็ชอบ หรอือนุมตัเิป็นเอกฉนัท ์ทัง้นี้ เพื่อมใิหเ้ป็นการเสยีเวลา
ระหวา่งทีร่อการนบัคะแนนเสยีงจะใหพ้จิารณาวาระถดัไป

บรษิทัจะไมน่ าบตัรเสยีมารวมในการนบัคะแนนเสยีงใดๆ 
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วาระที ่1

พิจารณารบัทราบรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุ้น
ครัง้ท่ี 1/2559

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชมุ

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 2 (หน้า 13-27)
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วาระที ่1

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล
การประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 ของบรษิัทได้ถูกจดัขึ้นเมื่อวนัที ่
2 มถุินายน 2559 และบรษิทัไดจ้ดัท ารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการเหน็ว่า
ถูกต้องตามมติที่ประชุม และได้จดัส่งรายงานการประชุมนี้ให้ตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วนันบัแต่วนัประชุมวสิามญั   ผูถ้อืหุน้ และไดน้ าขึน้
บนเวบ็ไซตข์องบรษิทั (http://www.qtc-energy.com) เมื่อวนัที ่14 มถุินายน 2559
เพื่อเปิดเผยแก่ผูถ้อืหุน้และนักลงทุนทัว่ไปแลว้ และปรากฏว่าไม่มผีู้ใดคดัคา้นหรอืขอ
แกไ้ข

ความเหน็ของคณะกรรมการ
เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้
ที ่1/2559
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วาระที ่2

พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทั

ในรอบปี 2559
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รางวลัแหง่ความภาคภมูใิจ

9

รางวลั บรรษทัภบิาลดเีด่นประจ าปี 2560(ภาคตะวนัออก) รางวลั องคก์รนวตักรรม ประจ าปี 2559
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รางวลัแหง่ความภาคภมูใิจ

10

รางวลั Silver Awards งาน Thailand 5S Awards 2016 รายงานความยัง่ยนื(Sustainability Report Award) 
ประจ าปี 2559
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รางวลัแหง่ความภาคภมูใิจ
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รางวลัแหง่ความภาคภมูใิจ

12

คณะกรรมการบรษิทัได้ให้ความส าคญัในการก ากบัดูแลกจิการภายในกรอบของการมี
จรยิธรรมที่ดี สร้างความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็นธรรมกบัผู้มสี่วนได้เสยีทุกฝ่าย 
ตลอดจนให้ความส าคญัต่อการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการต่อต้านการ
ทุจรติในทุกรปูแบบ โดยมุง่มัน่ทีจ่ะสรา้งใหเ้ป็นสว่นหนึ่งของวฒันธรรมและคา่นิยมองคก์ร

บรษิทัไดป้ระกาศเจตนารมณ์แนวรว่ม (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย
ในการต่อตา้นการทุจรติเมือ่วนัที ่24 พฤศจกิายน 2559 และคาดว่าจะสามารถยืน่ขอการรบัรองได้
ภายในปี 2560
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ผลการด าเนินงานประจ าปี 2559
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ผลการด าเนินงานประจ าปี 2559
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วาระที ่3

พิจารณาและอนุมติังบการเงินของบริษทัส าหรบั

รอบปีบญัชีส้ินสดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559

รายละเอียดปรากฏในงบการเงินในรายงานประจ าปี           
(หน้า97-144)
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วาระที ่3

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล

คณะกรรมการบรษิทัได้จดัให้มกีารจดัท างบการเงนิส าหรบัรอบปีบญัชสีิ้นสุด 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตไดต้รวจสอบรบัรองแลว้ 
เพื่อน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตัิในการประชุมสามญัประจ าปี 
ตามมาตรา 112 แหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนด

ความเหน็ของคณะกรรมการ

เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบรษิทัส าหรบั
รอบปีบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 ซึง่ไดผ้า่นการตรวจสอบจาก
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแลว้
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งบก าไรขาดทุน
หนว่ย ลา้นบาท

งบการเงนิรวม เงนิการเงนิเฉพาะ
2559 2558 2559 2558

รายได้
รายได้จากการขาย 518.34 1,209.57 518.34 1,209.57

รายได้จากการบริการ 12.89 19.63 12.89 19.63

รายได้อ่ืน 8.30 5.58 8.30 5.58

รวมรายได้ 539.53 1,234.78 539.53 1,234.78

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย (493.53) (924.77) (493.53) (924.77)

ต้นทนุบริการ (10.02) (11.64) (10.02) (11.64)

ค่าใช้จ่ายในการขาย (36.31) (53.22) (36.31) (53.22)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (90.75) (86.70) (90.75) (85.01)

รวมค่าใช้จ่าย (630.61) (1,076.33) (630.61) (1,074.64)

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนหกัต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้ (91.08)
158.46

(91.08)
160.14

ต้นทนุทางการเงิน (7.76) (8.77) (7.76) (8.77)

ภาษีเงินได้นิติบคุคล 19.51 (31.14) 19.51 (31.14)

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (80.53) 118.55 (79.33) 120.23

ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั - (1.06) - (1.06)

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (0.001)
0.36

-
-

80.60 117.85 (79.33) 119.17

ก าไรต่อหุ้น (0.34) 0.59 (0.33) 0.60
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งบแสดงฐานะทางการเงนิ
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ

หนว่ย ลา้นบาท 2559 2558 2559 2558
สินทรพัย์

เงินสดและรายการเทียบเท่า 98.65 93.56 24.31 75.24
เงินลงทนุชัว่คราว 221.87 20.00 221.87 20.00
ลกูหน้ีการค้า 235.23 470.44 235.23 470.44

สินค้าคงเหลือ
เงินลงทนุในบริษทัร่วมและบริษทัย่อย

207.54
-

155.28
-

207.54
157.15

155.28
18.66

สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 19.65 12.05 19.53 12.74

ท่ีดิน อาคาร อปุกรณ์ 
เงินมดัจ าโครงการลงทนุท่ีเรียกคืนได้

313.74
81.11

312.77 310.37 309.40

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 43.01 4.85 43.50 4.94
รวมสินทรพัย์ 1,220.80 1,068.95 1,219.51 1,066.70

หน้ีสิน

เงินกู้ยืมระยะสัน้ 311.06 215.12 311.06 215.12
เจ้าหน้ีการค้า 114.65 169.77 114.65 169.77
เงินกู้ยืมถึงก าหนดใน1ปี - 18.07 - 18.07
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 27.86 78.15 27.26 77.87
เงินกู้ระยะยาว - 0.75 - 0.75

เจ้าหน้ีเช่าซ้ือ 5.46 9.55 5.46 9.54

หน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน 4.11 4.28 4.11 4.28
รวมหน้ีสิน 463.14 495.69 462.54 495.40

ส่วนของผูถื้อหุ้น 

ทนุ 270.00 200.00 270.00 200.00
ส่วนเกินทนุ 304.94 45.94 304.94 45.94
ส ารองตามกฎหมาย 20.00 20.00 20.00 20.00

ก าไรสะสม
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น
ส่วนได้เสียท่ีไม่อยู่ในอ านาจควบคมุในบริษทัย่อย

159.40
0.35
2.97

303.93
0.35
3.04

162.03
-
-

305.36
-
-

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 757.66 573.26 756.97 571.3018



อตัราสว่นทางการเงนิ

2559 2558 2557

Gross profit margin(%) 5.21% 23.82% 23.71%

EBITDA (%) (9.12%) 16.28% 15.17%

Net profit margin (%) (14.70%) 9.78% 7.15%

Return on Asset (%) (6.94%) 11.10% 7.63%

Return on Equity (%) (11.94%) 20.72% 11.48%

Current ratio 1.55 1.55 1.92

Quick Ratio 1.06 1.20 1.18

D/E ratio 0.61 0.86 0.46
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วาระที ่3

การลงมติ วาระน้ีต้องผา่นมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ          
ผูถ้ือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที ่4

พิจารณาและอนุมติัการจ่ายเงินปันผล
จากก าไรสะสมของบริษทั
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วาระที ่4

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล

ตามพระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ก าหนดให้
บรษิทัจ่ายเงนิปันผลจากเงนิก าไรเท่านัน้ และมาตรา 116 ก าหนดใหบ้รษิทัตอ้ง
จดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
ก าไรสุทธปิระจ าปี จนกว่าทุนส ารองจะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุน
จดทะเบยีน 
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วาระที ่4

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล(ต่อ)

บรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลในอตัราไมต่ ่ากวา่รอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธหิลงัหกัภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล 
และการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย  ในบรษิทัอาจก าหนดใหจ้่ายเงนิปันผลแตกต่างไปจากนโยบาย
ทีก่ าหนดไวไ้ด ้โดยจะขึน้อยู่กบัผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงนิ ภาวะเศรษฐกจิ และความ
จ าเป็นในการใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนเพือ่บรหิารกจิการและการขยายธุรกจิของบรษิทั

จากผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 ที่ผ่านมา บรษิัทมี
ผลการด าเนินงานขาดทุนจ านวน  79.33 ลา้นบาท และตามงบการเงนิส าหรบัรอบปีบญัช ีสิน้สุด ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชแีลว้ บรษิทัมกี าไรสะสมจ านวน 162.03
ลา้นบาท 

นอกจากนี้ บรษิทัไม่ตอ้งจดัสรรเงนิก าไรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายตามทีก่ฎหมายว่า
ดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดัก าหนด เนื่องจากบรษิทัมผีลการด าเนินงานขาดทุน
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วาระที ่4
ความเหน็ของคณะกรรมการ

เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตัิ
 การจ่ายเงนิปันผลจากก าไรสะสมของบรษิทัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทีม่รีายชือ่ปรากฏในสมุด

ทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่ 9 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเป็นวนัทีค่ณะกรรมการก าหนดใหเ้ป็นวนั
ก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีจ่ะมสีทิธริบัเงนิปันผล (Record Date) และใหร้วบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนใน
วนัที ่11 พฤษภาคม 2560 

 ในอตัราหุน้ละ 0.03 บาท รวมเป็นเงนิจ านวนทัง้สิน้ 8,100,000 บาท 
 ก าหนดจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่26 พฤษภาคม 2560
 อตัราเงนิปันผลทีจ่่ายไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทั เนื่องจากบรษิทัมี

ผลการด าเนินงานขาดทุน อย่างไรก็ตามเมื่อเทยีบอตัราเงนิปันผลที่จ่ายกบัก าไรสะสมของ
บรษิทั จะเท่ากบัรอ้ยละ 4.99 ของก าไรสะสมของบรษิทั 
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วาระที ่4

25

ข้อมลูการเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลประกอบการปี 2557-2559

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2559(ปีท่ีเสนอ) ปี 2558 ปี 2557

1. ก าไรสทุธิ
162,030,617
(ก าไรสะสม)

120,233,045 55,295,068

2. จ านวนหุ้น 270,000,000 200,000,000 200,000,000

3. เงินปันผลจ่ายอตัราต่อหุ้น 0.03 0.32 0.18

4. รวมจ านวนเงินปันผลจ่ายทัง้ส้ิน 8,100,000 64,000,000 36,000,000

5. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล
ร้อยละ 4.99

(ของก าไรสะสม)
ร้อยละ 53.23 ร้อยละ 65.11
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วาระที ่4

การลงมติ วาระน้ีต้องผา่นมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ          
ผูถ้ือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที ่5

พิจารณาและอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทน
กรรมการท่ีต้องออกตามวาระ

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชมุ

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 3  (หน้า 23-26)
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วาระที ่5
ข้อเทจ็จริงและเหตผุล

ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 18 ก าหนดว่าในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ 
กรรมการคดิเป็นจ านวนหนึ่งในสาม หรอืจ านวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่นหนึ่งในสามจะตอ้งออกจาก
ต าแหน่ง   โดยกรรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งกรรมการของ
บรษิทัในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 มรีายชือ่ดงัต่อไปนี้

1. นายพลรชฎ   เปียถนอม ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบและ 
กรรมการอสิระ

2. นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ ต าแหน่งกรรมการ
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วาระที ่5

ความเหน็ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้เหน็สมควรใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตักิารแต่งตัง้ 
นายพลรชฎ เปียถนอม และนายพูลพพิฒัน์  ตนัธนสนิ  กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่ง
ตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง

29
29



วาระที ่5

30

ช่ือ นายพลรชฎ เปียถนอม
อายุ 64 ปี

สญัชาติ ไทย
วฒิุการศึกษา  ปริญญาโท การจดัการ สถาบนับณัฑิตบริหารธรุกิจ

ศศินทรแ์ห่งมหาวิทยาลยัจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
 ปริญญาโท บริหารธรุกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันา

บริหารศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าท่ี
กรรมการ

 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น
ท่ี 118/2009

 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 
รุ่นท่ี 78/2009

 หลกัสตูร Audit Committee Program(ACP) รุ่นท่ี 
31/2010

 หลกัสตูร Role of the Compensation Committee 
Program (RCC) รุ่นท่ี 31/2014

ประวติัการท างาน  ผูอ้ านวยการโครงการศนูยน์วตักรรมทางธรุกิจ คณะ
บริหารธรุกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์

 กรรมการ บริษทั เอม็ดิก อินเตอรเ์ทรด จ ากดั
 กรรมการ บริษทั เอม็ดิก โฮลด้ิง จ ากดั

ต าแหน่งงานในปัจจบุนั  กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษทั คิวทีซี 
เอนเนอรย่ี์ จ ากดั(มหาชน)

 กรรมการ บริษทั สร้างคนเก่ง จ ากดั
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วาระที ่5

31

ช่ือ พลูพิพฒัน์  ตนัธนสิน

อายุ 64 ปี
สญัชาติ ไทย
วฒิุการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรไ์ฟฟ้าก าลงั สถาบนัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การอบรมบทบาทหน้าท่ี
กรรมการ

 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 
117/2009

 หลกัสตูร Accreditation Program  (DAP) รุ่นท่ี 77/2009   
 หลกัสตูร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นท่ี

4/2009 
 หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC รุ่น

ท่ี 20/2015)
ประวติัการท างาน  กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษทั คิวทีซี 

เอนเนอรย่ี์ จ ากดั(มหาชน)
 กรรมการ บริษทั เอม็ดิก โฮลด้ิง จ ากดั
 กรรมการ หจก. จรินทร ์อพารท์เม้นท์
 กรรมการ บริษทั คิวทีซีปานโก จ ากดั
 กรรมการ บริษทั พีพีดบับลิวอี จ ากดั
 กรรมการ บริษทั คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร ์จ ากดั
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วาระที ่5

32

การลงมติ วาระน้ีต้องผา่นมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ          
ผูถ้ือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที ่6

พิจารณาและอนุมติั

การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
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วาระที ่6

34

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล

คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะเป็นผู้พิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการ จากผลประกอบการของบรษิทัในปีทีผ่่านมา การปฏบิตังิานและความ
รบัผดิชอบของกรรมการ โดยเปรยีบเทยีบอ้างองิกบัธุรกจิในประเภทเดยีวกบับรษิทัหรอื ใกลเ้คยีง
กบั ซึ่งในปีทีผ่่านมาบรษิทัมกีารจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการทัง้ในรูปของค่าตอบแทนประจ าปี 
และเบีย้ประชุมเท่านัน้ ทัง้นี้ ทีป่ระชุมคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษทัภบิาล 
เห็นควรให้เพิ่มค่าตอบแทนรายเดือนให้กับกรรมการซึ่งมิใช่ผู้บริหารของบริษัท เนื่ องจาก 
ภาระหน้าที่และความรบัผดิชอบของกรรมการเพิม่มากขึน้ตามโครงสรา้งขององค์กร โดยมี
รายละเอยีดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 เป็นดงันี้

34



วาระที ่6

35

2559 2560 ปีท่ีเสนอ
ค่าเบีย้ประชมุ (บาท/ต่อการประชมุ) (บาท/ต่อการประชมุ)
ประธานคณะกรรมการบรษิทั 15,000 20,000
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประธาน
คณะกรรมการสรรหา ก าหนด
คา่ตอบแทน และ
บรรษทัภบิาล

15,000 15,000

กรรมการบรษิทั 10,000 15,000
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหา ก าหนด
คา่ตอบแทนและบรรษทัภบิาล

10,000 10,000

ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท) (บาท)
ประธานคณะกรรมการบรษิทั ไมม่ี 25,000
กรรมการบรษิทั ไมม่ี 20,000
ค่าตอบแทนรายปี (โบนัส) คา่ตอบแทนรายปีและคา่เบีย้

ประชมุไมเ่กนิ 4,200,000 บาท
จ่ายไม่เกิน 5 ล้านบาท
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วาระที ่6

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล

ปี 2559 ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นได้ก าหนด ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกิน 
4,200,000 บาท (สีล่า้นสองแสนบาทถว้น) และบรษิทัไดจ้่ายจรงิใหแ้ก่กรรมการโดยจ่ายค่าเบี้ย
ประชุมและค่าตอบแทนประจ าปี รวมเป็นจ านวนเงนิทัง้สิ้น 2,100,000 บาท รายละเอยีดตาม
ตาราง
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รายช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง
ค่าเบีย้ประชมุกรรมการ

ค่าตอบแทน
ประจ าปี

รวมกรรมการ
บริษทั

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
สรรหาฯ

1. รศ.ดร สมชอบ  ไชยเวช*
ประธานคณะกร รมการ
บรษิทั

45,000 - - - 45,000

2. นายเผดจ็ภยั มคีุณเอีย่ม*
ประธานคณะกร รมการ
ตรวจสอบ/กรรมการ

60,000 45,000 - - 105,000

3. นายณฐัพล ลลีาวฒันานนัท์
ก ร ร ม ก า ร / ก ร ร ม ก า ร
ตรวจสอบ

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

4. นายพลรชฎ เปียถนอม
ประธานคณะกรรมการสรร
หาฯ /กรรมการ /กรรมการ
ตรวจสอบ

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

5. นายนคร พระประเสรฐิ*
กรรมการ/กรรมการสรรหาฯ 20,000 - 10,000 - 30,000

6. นายพลูพพิฒัน์ ตนัธนสนิ
กรรมการ/กรรมการสรรหาฯ 110,000 - 40,000 188,800 338,800

7. นายศริพิงษ์ บุญตาม* กรรมการ 50,000 - - - 50,000

8.  นายเกรกิไกร   จรีะแพทย*์*
ประธานคณะกร รมการ
บรษิทั

90,000 - - 220,500 310,500

9.  ดร.กมล         ตรรกบุตร**
กรรมการ/กรรมการสรรหาฯ 90,000 - 20,000 157,300 267,300

10. นางวสรา    โชตธิรรมรตัน์**
ก ร ร ม ก า ร / ก ร ร ม ก า ร
ตรวจสอบ

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

11.นายเรอืงชยั กฤษณเกรยีงไกร** กรรมการ 40,000 - - 62,900 102,900

รวม 745,000 155,000 130,000 1,070,000 2,100,000
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วาระที ่6
ความเหน็ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบรษิทัไดร้่วมกนัพจิารณาแลว้เหน็ว่า คณะกรรมการบรษิทัมภีาระหน้าทีแ่ละ
ความรบัผดิชอบในการบรหิารจดัการ  การด าเนินธุรกจิใหเ้กดิประสทิธภิาพภายใต้หลกัการ
การก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและอุทศิเวลาเขา้ร่วมประชุมอย่างสม ่าเสมอ  จงึเห็นควรเสนอใหท้ี่
ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตักิ าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการ ประจ าปี 2560 โดยให้
จ่ายในรปูของเบีย้ประชุม ค่าตอบแทนรายเดอืน และโบนสัประจ าปี โดยไม่มคี่าตอบแทนใน
รูปแบบอื่นและและสทิธปิระโยชน์อื่นๆ ทัง้นี้ กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษทัจะได้รบั
คา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเ่ป็นพนกังานของบรษิทัแยกต่างหาก
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วาระที ่6

การลงมติ วาระน้ีต้องผา่นมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า       
2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชมุ

ค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผูถ้ือหุ้นทัง้หมดท่ีมาประชมุท่ีออก
เสียงเหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย และงดออกเสียง
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วาระที ่7

พิจารณาและอนุมติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี
และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี
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วาระที ่7
ข้อเทจ็จริงและเหตผุล

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดใหท้ีป่ระชุมผูถ้อื
หุ้นสามญัประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัช ีและก าหนดค่าสอบบญัชทีุกปี ในการแต่งตัง้สามารถ
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชคีนเดมิได้
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้มีความเห็นว่า สมควรแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรบัอ นุญาต    
นายนรินทร์  จูระมงคล ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 8593  และ/หรือ นางสาวกัญญาณัฐ        
ศรรีตัน์ชชัวา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6549 และ/หรอื นายธรีศกัดิ ์ฉัว่ศรสีกุล ผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตเลขที ่6624 และ/หรอื นางสาวศนัสนีย ์พลูสวสัดิ ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6977 
จากบรษิทั แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั  เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัส าหรบัปี 2559  และก าหนดค่า
สอบบญัชเีป็นจ านวนเงนิ ไมเ่กนิ 1,210,000 บาทต่อปี โดยไมร่วมคา่ใชจ้่ายอื่น ๆ
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วาระที ่7
ความเหน็ของคณะกรรมการ

เหน็สมควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตักิารแต่งตัง้นายนรนิทร์ จูระมงคล ผูส้อบ
บญัชรีบัอนุญาตเลขที ่8593  และ/หรอื นางสาวกญัญาณฐั ศรรีตัน์ชชัวา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 
เลขที่ 6549 และ/หรอื นายธรีศกัดิ ์ฉัว่ศรสีกุล ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 6624 และ/หรอื 
นางสาวศนัสนีย์   พูลสวสัดิ ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 6977 จากบรษิทั แกรนท์ ธอนตนั 
จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรบัปี 2559 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่
สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดใ้หบ้รษิทั แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตอื่นของ
ส านกังานท าหน้าทีต่รวจสอบบญัชแีละแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัแทนผู้สอบบญัชี
ดงักล่าวได ้และก าหนดคา่สอบบญัชเีป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ  1,210,000  บาทต่อปี   โดยไม่รวม
คา่ใชจ้่ายอื่นๆ 

ทัง้นี้ ผู้สอบบญัชตีามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสมัพนัธ์และไม่มสี่ วนได้เสยีกบับรษิัท 
ผูบ้รหิารผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด
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วาระที ่7

43

ตารางเปรียบเทยีบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบญัชี รอบปีบญัชี 2560 รอบปีบญัชี 2559

1. ค่าสอบบญัชี 1,210,000 บาท 1,100,000  บาท

2. ค่าบริการอ่ืน ๆ - -
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วาระที ่7

44

การลงมติ วาระน้ีต้องผา่นมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ          
ผูถ้ือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที ่8

45

พิจารณาและอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัให้แก่ผูถื้อ

หุ้นเดิมของบริษทัตามสดัส่วนการถือหุ้น
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วาระที ่8

46

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล
บรษิทัมคีวามประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามัญของบรษิทั 
(QTC-W1) จ านวนไม่เกนิ 67,500,000 หน่วย ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัส่วนการ   
ถอืหุน้ โดยไมค่ดิมลูคา่ 
• อตัราสว่น 4 หุน้สามญั ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(กรณีมเีศษจากการค านวณใหปั้ด

เศษทิง้) 
• อายไุมเ่กนิ 1 ปี นบัตัง้แต่วนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
• อตัราการใชส้ทิธ ิคอื ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธ ิมสีทิธซิื้อหุน้สามญั

ได ้1 หุน้ 
• ราคาการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิี ่10 บาทต่อหุน้ 
รายละเอยีดเบื้องต้นของใบส าคญัแสดงสทิธไิดส้่งใหก้บัผูถ้อืหุน้แลว้พรอ้มหนังสอืเชญิประชุม
ฉบบันี้ (รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่7 หน้า 37-40)
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วาระที ่8

47

ความเหน็ของคณะกรรมการ

เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะ
ซื้อหุน้สามญัของบรษิทัจ านวนไม่เกนิ 67,500,000 หน่วย ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัส่วนการ
ถอืหุน้ ตามรายละเอยีดเบือ้งตน้ของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ยล าดบัที่ 7) และมอบหมาย
ให้คณะกรรมการบรหิาร หรอื บุคคลที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิาร มอี านาจพจิารณา
ก าหนดและแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนด เงื่อนไข และรายละเอยีดอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัใบส าคญัแสดง
สทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั ซึง่รวมถงึรายละเอยีดเกีย่วกบัการออกและเสนอขาย การจดัสรร และการใชส้ทิธิ
แปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั การเขา้ท า เจรจา ตกลง และลงนามในเอกสารและ
สญัญาต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง การจดัท าและยื่นค าขอและเอกสารต่างๆ ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง และ/หรอื บุคคลอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง ซึ่งรวมถงึการน าใบส าคญัแสดงสทิธทิี่
จะซือ้หุน้สามญัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) รวมทัง้ด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็น
และสมควรเกีย่วกบัใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญั การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะ
ซือ้หุน้สามญัดงักล่าว และการน าใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
เอม็ เอ ไอ (MAI) ใหส้ าเรจ็ลุล่วงและเป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด
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วาระที ่8

48

การลงมติ วาระน้ีต้องผา่นมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ          
ผูถ้ือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที ่9

49

พิจารณาและอนุมติัการเพ่ิมทนุจดทะเบียน และการ
แก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4 ของบริษทั

เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียน
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วาระที ่9

50

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล

สบืเนื่องจากการทีบ่รษิทัมคีวามประสงคจ์ะออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้ของบรษิทั
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัส่วนการถอืหุน้ในวาระขา้งตน้ บรษิทัจะตอ้งเพิ่มทุนเพื่อรองรบัการ
ใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงที่จะซื้อหุน้ของบรษิทัดงักล่าว โดยวตัถุประสงค์ในการเพิ่มทุนปรากฏตาม
แบบรายงานการเพิม่ทุนของบรษิทั (แบบ 53-4) ที่ได้ส่งให้กบัผู้ถอืหุ้นแล้วพร้อมหนังสอืเชญิประชุม
ฉบบันี้ (รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่8 หน้า 41-44)

บรษิทัจะด าเนินการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั อกีจ านวน 67,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญั
จ านวน 67,500,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 270,000,000 บาท 
เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่เป็นจ านวน 337,5000,000  บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 337,500,000  หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการของบรษิัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พจิารณาและอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัและการแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4
ของบรษิทั เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ดงันี้
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วาระที ่9

51

ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีนจ านวน 337,500,000  บาท (สามรอ้ยสามสบิเจด็ลา้นหา้แสนบาท)

แบ่งออกเป็น 337,500,000  หุน้ (สามรอ้ยสามสบิเจด็ลา้นหา้แสนหุน้)

มลูคา่หุน้ละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็น 

หุน้สามญั 337,500,000  หุน้ (สามรอ้ยสามสบิเจด็ลา้นหา้แสนหุน้)

หุน้บุรมิสทิธิ ไมม่ ี              หุน้ (-)
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วาระที ่9

52

ความเหน็ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตักิารเพิม่ทุน
จดทะเบยีนของบรษิทั อกีจ านวน 67,500,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัจ านวน 67,500,000
หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 270,000,000 บาท เป็นทุนจด
ทะเบยีนใหมเ่ป็นจ านวน 337,5000,000  บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 337,500,000  หุน้ มลู
คา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท และการแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4 ของบรษิทั เพือ่ให้
สอดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั 
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วาระที ่9

53

การลงมติ วาระน้ีต้องผา่นมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชมุ และมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

ค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผูถ้ือหุ้นทัง้หมดท่ีมาประชมุท่ีออก
เสียงเหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย และงดออกเสียง
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วาระที ่10

54

พิจารณาและอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน   
ของบริษทั
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ข้อเทจ็จริงและเหตผุล

สบืเนื่องจากการทีบ่รษิทัจะเพิม่ทุนจดทะเบยีนอกีจ านวน 67,500,000 บาท โดยการออกหุน้
สามญัเพิม่ทุนจ านวน 67,500,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ตามรายละเอยีดในวาระที ่
9 ขา้งตน้ คณะกรรมการจงึเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมัตกิารจดัสรร
หุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 67,500,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 เพื่อรองรบัการใช้สทิธติาม
ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้ของบรษิทั (QTC-W1) ดงัรายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย
ล าดบัที ่9 หน้า 45-46
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ความเหน็ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตัิการจดัสรรหุน้
สามญัเพิม่ทุนจ านวน 67,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรบัการใช้สทิธิตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ของบรษิทั (QTC-W1) ในกรณีทีม่หีุน้เหลอื  เนื่องจากไม่มกีารใชส้ทิธิ
ตามใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้ของบรษิทั บรษิทัจะน าเสนอต่อทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้เพื่อพจิารณา
ต่อไป
นอกจากนี้ ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พิจารณาและอนุมตัิ
มอบหมายให้คณะกรรมการบรษิทัหรอืคณะกรรมการบรหิาร หรอืบุคคลที่ได้รบัมอบอ านาจจาก
คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นแล ะ
เกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขถ้อยค า หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือ
บรคิณหส์นธ ิและ/หรอืค าขอต่างๆ และ/หรอืด าเนินการใดๆ เพื่อใหป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของ
นายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจกา รค้า 
กระทรวงพาณิชย์
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การลงมติ วาระน้ีต้องผา่นมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ          
ผูถ้ือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน
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พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)
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ขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะ
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