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วธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนน 

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

2. ภายหลงัทีท่่านไดร้บัทราบรายละเอยีดในแต่ละวาระแลว้ ยกเวน้วาระที่ 1 และ 
2 ซึง่เป็นวาระเสนอใหท้ีป่ระชุมรบัทราบซึ่งไมต่อ้งลงคะแนน ผูถ้อืหุน้ท่านใดที่
ไม่เห็นด้วยหรอืงดออกเสยีงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนที่
ไดร้บัจากเจา้หน้าทีต่อนลงทะเบยีน และสง่คนืใหก้บัเจา้หน้าทีข่องบรษิทั  
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วธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนน 

3.    ส าหรบัวาระที่ 5 เรื่องการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
บรษิทัจะเก็บบตัรลงคะแนนทุกใบทัง้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสยีง 
เพื่อนับคะแนน และจะเก็บบตัรลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการที่ได้รบัการ
เสนอชื่อเป็นรายบุคคล 

4.     ผูถ้อืหุน้ทุกท่านมคีะแนนเสยีงหน่ึงเสยีงต่อหน่ึงหุน้ ผูถ้อืหุน้ท่านใดทีม่สีว่นได้
เสยีเป็นพเิศษในวาระใดจะไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้ๆ 
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วธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนน 
5.   ในการนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมทีก่ าหนดไวใ้นการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้

ครัง้น้ี แบ่งเป็น 3 ประเภท ตามที่ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 และขอ้บงัคบัของบรษิทั ไดแ้ก่ 

 5.1   วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 และออกเสยีงลงคะแนนได้แก่วาระ 3,4,5,6 และ 8  ซึ่งบรษิัทจะค านวณฐาน
 คะแนนเสยีงโดยนับเฉพาะคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ซึ่งมสีทิธอิอกเสยีงทีอ่อกเสยีง
 เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านัน้ โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออก
 เสยีง 

 5.2    วาระที่ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีง
 ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุม ได้แก่วาระที่ 7 ซึ่งบรษิทัจะค านวณฐานคะแนน
 เสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทัง้หมดที่มาประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็น
 ดว้ย และงดออกเสยีง 
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วธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนน 
 5.3    วาระที่ 9 จะต้องผ่านมตอินุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถอืหุ้น 

 ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง ซึ่งบรษิทัจะค านวณฐานคะแนนเสยีงโดยนับเสยีง
 ของผูถ้อืหุน้ทัง้หมดทีม่าประชมุทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย และงดออกเสยีง  

 

  ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคดัค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น      
 ใหถ้อืวา่ทีป่ระชมุเหน็ชอบ หรอือนุมตัเิป็นเอกฉนัท์ 

         บรษิทัจะไมน่ าบตัรเสยีมารวมในการนบัคะแนนเสยีงใดๆ  
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วาระที ่1 

พิจารณารบัทราบรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุ้น
ครัง้ท่ี 3/2560 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชมุ 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 2  (หน้า 11-21) 
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วาระที ่1 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 
 การประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่3/2560 ของบรษิทัไดถู้กจดัขึน้เมือ่วนัที ่31 ตุลาคม 

2560 และบรษิทัไดจ้ดัท ารายงานการประชุมซึง่คณะกรรมการเหน็วา่ถกูตอ้งตามมตทิี่
ประชุม และไดจ้ดัสง่รายงานการประชุมนี้ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยภายใน
ระยะเวลา 14 วนันบัแต่วนัประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้  และไดน้ าขึน้บนเวบ็ไซตข์องบรษิทั 
(http://www.qtc-energy.com) เมือ่วนัที ่9 พฤศจกิายน 2560 เพือ่เปิดเผยแก่ผูถ้อืหุน้
และนกัลงทุนทัว่ไปแลว้ และปรากฏวา่ไมม่ผีูใ้ดคดัคา้นหรอืขอแกไ้ข 

 
ความเหน็ของคณะกรรมการ 

 เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้
ที ่3/2560 
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วาระที ่2 

พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทั 

ในรอบปี 2560 
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ผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
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2560 

2559 

2558 
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ผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
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ผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 



ผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
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  บรษิทัไดป้ระกาศเจตนารมณ์แนวร่วม (Collective Action Coalition) ของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติเมื่อวนัที ่24 พฤศจกิายน 2559  ณ ปจัจุบนับรษิทัอยู่ใน
ขัน้ตอนการเตรยีมความพรอ้มเพื่อขอยื่นขอการรบัรองการเป็นสมาชกิ ซึง่ไดด้ าเนินการไปแลว้กว่า 
90% และคาดวา่จะด าเนินการไดแ้ลว้เสรจ็ตามก าหนด 
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ผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
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ผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
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ผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 



วาระที ่3 

พิจารณาและอนุมติังบการเงินของบริษทัส าหรบั 

รอบปีบญัชีส้ินสดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 

รายละเอียดปรากฏในงบการเงินในรายงานประจ าปี           
(หน้า101-161)  
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วาระที ่3 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 

    คณะกรรมการบรษิทัได้จดัให้มกีารจดัท างบการเงนิส าหรบัรอบปีบญัชสีิ้นสุด   
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตไดต้รวจสอบรบัรองแลว้  
เพื่อน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตัิในการประชุมสามญัประจ าปี 
ตามมาตรา 112 แหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนด 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

 เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบรษิทัส าหรบั
รอบปีบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2560 ซึง่ไดผ้า่นการตรวจสอบจาก
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแลว้  
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งบก าไรขาดทุน 
หนว่ย  ลา้นบาท 

งบการเงนิรวม เงนิการเงนิเฉพาะ 

2560 2559 2560 2559 

รายได้  

รายได้จากการขาย  882.12 518.34 846.05 518.34 

รายได้จากการบริการ  19.41 12.89 19.41 12.89 

รายได้อ่ืน  13.28 8.30 18.23 8.30 

รวมรายได้  914.81 539.53 883.69 539.53 

ต้นทนุและค่าใช้จ่าย  

ต้นทุนขาย และบริการ (760.81) (503.56) (747.98) (503.55) 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (392.40) (127.94) (349.69) (127.06) 

รวมค่าใช้จ่าย  (1,155.93) (631.00) (1,097.67) (630.61) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนหกัต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้  (238.40) (91.95) (213.97) (91.08) 

ต้นทุนทางการเงิน (14.73) (7.76) (11.27) (7.76) 

ผลประโยชน์ภาษีเงินได้ 5.88 19.11 5.90 19.51 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ  (247.25)) (80.59) (222.73) (79.33) 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั (3.39) - (3.39) - 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (1.82) (0.003) - - 

ก าไรต่อหุ้น (0.89) (0.34) (0.79) (0.33) 
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หนว่ย  ลา้นบาท 
งบการเงนิรวม เงนิการเงนิเฉพาะ 

2560 2559 2560 2559 
สินทรพัย ์

เงินสดและรายการเทียบเท่า 90.99 98.65 44.81 24.31 

ลูกหน้ีการค้า 284.15 235.64 266.71 235.64 

สินค้าคงเหลือ 151.15 207.54 151.15 207.54 

สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน 408.78 241.11 404.67 240.99 

เงินลงทุนในบริษทัรว่มและบริษทัยอ่ย 210.04 - 15.35 157.15 

ท่ีดิน อาคาร อปุกรณ์  694.47 313.74 325.80 310.37 

สญัญาขายไฟฟ้า 117.36 - - - 

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้อง 17.87 17.00 616.75 17.00 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 62.46 124.12 34.71 26.50 

รวมสินทรพัย ์ 2,037.27 1,220.80 1,859.95 1,219.51 

หน้ีสิน 
เงินกู้ยืมระยะสัน้ 320.55 311.06 320.55 311.06 

เจ้าหน้ีการค้า 54.41 114.70 53.16 114.70 

เงินกู้ยืมถึงก าหนดใน1ปี 66.84 - - - 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 63.98 37.38 57.06 36.77 

เงินกู้ระยะยาว 89.40 - - - 

รวมหน้ีสิน 595.18 463.14 430.77 462.54 

ส่วนของผูถื้อหุ้น  
ทุน 341.09 270.00 341.09 270.00 

ส่วนเกินทุน 1,178.83 304.94 1,136.53 304.94 

ส ารองตามกฎหมาย 20.00 20.00 20.00 20.00 

ก าไรสะสม (99.27) 159.40 (68.44) 162.03 

   องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (1.20) 0.35 - 

   ส่วนได้เสียท่ีไม่อยู่ในอ านาจควบคมุใน บ.ย่อย 2.64 2.97 - 

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 1,442.09 757.66 1,429.18 756.97 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 



อตัราสว่นทางการเงนิ 

  2560 2559 2558 
Gross profit margin(%) 15.60% 5.21% 23.82% 

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

Net profit margin (%) (27.03%) (14.94%) 9.60% 

Return on Asset (%) 15.18%) (6.94%) 11.10% 

Return on Equity (%) (22.48%) (12.11%) 20.72% 

Current ratio 4.13 1.72 1.55 

Quick Ratio 1.20 1.22 1.20 

D/E ratio 0.41 0.61 0.86 
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วาระที ่3 

การลงมติ วาระน้ีต้องผา่นมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ          
  ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่4 

พิจารณาและอนุมติังดจ่ายเงินปันผล 
ส าหรบัผลการด าเนินงานส้ินสดุ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
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วาระที ่4 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 
 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ 

ก าหนดให ้การจ่ายเงนิปนัผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิก าไรจะกระท ามไิด ้ใน
กรณีที ่บรษิทัฯ ยงัมยีอดขาดทุนสะสมอยู ่หา้มมใิหจ้า่ยเงนิปนัผล 

 จากผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ทีผ่่าน
มา ตามงบการเงนิรวม ส าหรบัรอบปีบญัช ีสิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัมี
ผลการด าเนินงานขาดทุนจ านวน  247.25 ลา้นบาท และตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ
ส าหรบัรอบปีบญัช ีสิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบ
บญัชแีลว้ บรษิทัมผีลขาดทุนสะสมจ านวน 68.80 ลา้นบาท  

 นอกจากน้ี บริษทัไม่ต้องจดัสรรเงนิก าไรส่วนหน่ึงเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย
ตามทีก่ฎหมายวา่ดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดัก าหนด เนื่องจากบรษิทัมผีลการด าเนินงาน
ขาดทุน 
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วาระที ่4 

การลงมติ วาระน้ีต้องผา่นมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ          
  ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่5 

พิจารณาและอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทน
กรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชมุ 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 4  (หน้า 22-27) 
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วาระที ่5 
 ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 

 ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 18 ก าหนดว่าในการประชุมผูถ้ือหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ 
กรรมการคดิเป็นจ านวนหน่ึงในสาม หรอืจ านวนใกลท้ีส่ดุกบัส่วนหน่ึงในสามจะตอ้งออกจาก
ต าแหน่ง   โดยกรรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งกรรมการของ
บรษิทัในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 มรีายชือ่ดงัต่อไปน้ี 

   1. นายเกรกิไกร   จรีะแพทย ์ ต าแหน่งประธานกรรมการและ  
                  กรรมการอสิระ 

  2. นายณฐัพล  ลลีาวฒันานนัท ์ ต าแหน่งประธานตรวจสอบและ 

                                                                  กรรมการอสิระ 

  3. นายเรอืงชยั   กฤษณเกรยีงไกร ต าแหน่งกรรมการ 
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วาระที ่5 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้เหน็สมควรใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตักิารแต่งตัง้ 
นายเกรกิไกร  จรีะแพทย ์, นายณฐัพล ลลีาวฒันานันท์ และนายเรอืงชยั กฤษณเกรยีงไกร
กรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหน่ึง 
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วาระที ่5 
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ช่ือ นายเกรกิไกร  จรีะแพทย ์
อายุ 75  ปี 

วฒิุการศึกษา  ปรญิญาโท  เศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยั Sydney ประเทศ
ออสเตเรยี  

 ปรญิญาตร ี รฐัศาสตรบ์ณัฑติ(เกยีรตนิิยม) จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

การอบรมบทบาทหน้าท่ี
กรรมการ 

 หลกัสตูร Role of Chairman (RCP) รุ่นที1่1/2005 
 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่61/2005 
 หลกัสตูร Audit Committee Program รุ่นที ่8/2005 

ประวติัการท างาน  ประธานกรรมการ/กรรมการอสิระ บมจ บา้นป ู

 ประธานกรรมการ/กรรมการอสิระ บมจ ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์ 
 สมาชกิสภาปฏริปูแห่งชาต ิ
 รฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชย ์
 กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงนิ ธนาคารแห่งประเทศ

ไทย 
 ผูช้่วยรฐัมนตร ีกระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 
 ทีป่รกึษานายกรฐัมนตร ีส านกันายกรฐัมนตร ี
 ปลดักระทรวงพาณิชย ์
 กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย 



วาระที ่5 
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ช่ือ นายณัฐพล ลีลาวฒันานันท ์

อายุ 60 ปี 

สญัชาติ ไทย 

วฒิุการศึกษา  บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต (MBA) คณะพาณิชยศาสตร ์สาขา
การเงิน จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมบทบาทหน้าท่ี
กรรมการ 

 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 
10/2004 

  หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) รุน่ท่ี 3/2004 

ประวติัการท างาน  กรรมการบริษทั ยูนิมิต เอนจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการบริษทั ยูนิคไมล่ิง เซอวิสเซล จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการบริษทัและกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เอก็เซลเลนท ์
บิสเนสแมเนจเม้นท ์จ ากดั 

 กรรมการบริษทัและกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เอน็บีเอส รี
เสิรช์แอนดค์อนซลัต้ิง จ ากดั 



วาระที ่5 
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ช่ือ นายเรอืงชยั กฤษณเกรียงไกร 
อายุ 52 ปี 

สญัชาติ ไทย 
วฒิุการศึกษา  ปริญญาโท เศรษฐศาสตรธ์รุกิจ คณะพฒันาการ

เศรษฐกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า 

สาขาไฟฟ้าก าลงั) สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ 

การอบรมบทบาทหน้าท่ี
กรรมการ 

 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 
116/2015 

  หลกัสูตรFinancial Statements for Directors (FSD) รุน่ 
27/2015 

 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ 
236/2017 

ประวติัการท างาน  รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย่ี์ จ ากดั 
(มหาชน) 

 ผูจ้ดัการฝ่ายขายต่างประเทศ บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย่ี์ 
จ ากดั (มหาชน) 

 ผูจ้ดัการฝ่ายขาย บริษทั พีพีซี เอเชียนอินซูเลเตอร ์จ ากดั 
 ผูจ้ดัการฝ่ายขาย OEM บริษทั เกตส ์ยูนิตตะ ประเทศไทย 

จ ากดั 



วาระที ่5 

31 

การลงมติ วาระน้ีต้องผา่นมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ          
  ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่6 

พิจารณาและอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการใหม ่

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชมุ 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 5  (หน้า 28-29) 
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วาระที ่6 
 ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 

 เน่ืองจากการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งผูถ้อืหุน้ของบรษิทั และในช่วงทีผ่่านมาบรษิทัไดล้งทุน
ในธุรกจิโรงไฟฟ้าหลายโครงการ จงึได้มกีารสรรหาผูท้ี่มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ในธุรกจิ
ดังกล่าว เพื่อให้ค าแนะน าแก่บริษัท ได้แก่  นายวีระพล วีระวงศ์ เพื่อแต่งตัง้ให้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบรษิทั 
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ช่ือ นายวีระพล วีระวงศ ์
อาย ุ 67 ปี 
สญัชาติ ลาว 
วฒิุการศึกษา  สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล จาก Footscray Institute of 

Technology ปัจจบุนัเปล่ียนช่ือเป็น  Victoria University 
ประเทศ ออสเตรเลีย 

 Higher Diploma in Politics & Public Administration 

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

ResolutionInternational Law Institute/ Georgetown 
University/ USA 

การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ  ไม่มี 

ประวติัการท 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) 



วาระที ่6 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้เหน็สมควรใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตักิารแต่งตัง้ 
นายวรีะพล  วรีะวงศ์ เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัเพิม่เตมิอกี 1 ต าแหน่ง  ภายหลงั
การแต่งตัง้ จ านวนกรรมการบรษิทัจะมจี านวนทัง้สิน้ 9 ท่าน 
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วาระที ่6 

36 

การลงมติ วาระน้ีต้องผา่นมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ          
  ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่7 

พิจารณาและอนุมติั 

การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

37 
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วาระที ่7 

38 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล   

คณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และบรรษทัภบิาล จะเป็นผูพ้จิารณาก าหนดค่าตอบแทน
ของกรรมการ จากผลประกอบการของบรษิทัในปีทีผ่า่นมา การปฏบิตังิานและความรบัผดิชอบของ
กรรมการ โดยเปรยีบเทยีบอ้างองิกบัธุรกจิในประเภทเดยีวกบับรษิทัหรอืใกล้เคยีงกบับรษิทั  ซึ่ง
บรษิทัมกีารจา่ยคา่ตอบแทนใหแ้ก่กรรมการในรปูแบบ เบีย้ประชุม คา่ตอบแทนรายเดอืน และโบนสั
เท่านัน้  ไม่มคี่าตอบแทนในรูปแบบอื่นและสทิธปิระโยชน์อื่น   ทัง้นี้กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารของ
บรษิทัจ านวน 2 ทา่น จะไมไ่ดร้บัคา่ตอบแทนรายปี หรอืโบนสั 
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วาระที ่7 

39 

2561 ปีท่ีเสนอ 2560 
ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ต่อการประชุม) คงเดิม (บาท/ต่อการประชุม) 
ประธานคณะกรรมการบรษิทั  20,000 20,000 
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ/ ประธาน
คณะกรรมการสรรหา ก าหนด
คา่ตอบแทน และ 
บรรษทัภบิาล 

 

15,000 

 

15,000 

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

10,000 10,000 

ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท) (บาท) 
ประธานคณะกรรมการบรษิทั 25,000 25,000 
กรรมการบรษิทั 20,000 20,000 
ค่าตอบแทนรายปี (โบนัส) จ่ายไม่เกิน 5 ล้านบาท จา่ยไมเ่กนิ 5 ลา้นบาท 

39 



วาระที ่7 

 ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 

 
 ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ได้อนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิัท 

ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม  ค่าตอบแทนรายเดือน  และโบนัส โดยมีการจ่าย
คา่ตอบแทนจรงิตามรายละเอยีดในตาราง 
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รายชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
ค่าเบีย้ประชุม 2560 

ค่าตอบแทน
ประจ าเดอืน 

โบนสั 2560 รวมจา่ย กรรมการ  
บรษิทั 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ
สรรหาฯ 

1. นายเกรกิไกร  จรีะแพทย ์
ประธานกรรมการ
บรษิทั 

260,000 - - 200,000 1,100,000 1,560,000 

2. นายณฐัพล ลลีาวฒันานนัท ์
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      โชตธิรรมรตัน์ 
กรรมการ/     
กรรมการตรวจสอบ 

180,000 60,000 . 160,000 553,000 953,000 

5. ดร. กมล       ตรรกบุตร 
กรรมการ/กรรมการ
สรรหาฯ 

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

6. นายสุรช        ล ่าซ า กรรมการ 60,000 - - 80,000 188,000 328,000 

7. นายพลูพพิฒัน์   ตนัธนสนิ 
กรรมการ 

/กรรมการสรรหาฯ 
190,000 - 20,000 - - 210,000 

8. นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร กรรมการ 175,000 - - - - 175,000 

รวม 1,420,000 210,000 55,000 920,000 3,500,000 6,105,000 



วาระที ่7 
ความเหน็ของคณะกรรมการ 

  
 คณะกรรมการบรษิทัไดร้่วมกนัพจิารณาแล้วเหน็ว่า คณะกรรมการบรษิทัมภีาระหน้าทีแ่ละ

ความรบัผดิชอบในการบรหิารจดัการ  การด าเนินธุรกจิใหเ้กดิประสทิธภิาพภายใตห้ลกัการ
การก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีและอุทศิเวลาเขา้ร่วมประชุมอย่างสม ่าเสมอ  จงึเหน็ควรเสนอใหท้ี่
ประชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตักิ าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการ ประจ าปี 2561 โดยให้
จ่ายในรูปของเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดอืน และโบนัสประจ าปี โดยไม่มคี่าตอบแทนใน
รูปแบบอื่นและและสทิธปิระโยชน์อื่นๆ ทัง้น้ี กรรมการที่เป็นพนักงานของบรษิัทจะได้รบั
คา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเ่ป็นพนกังานของบรษิทัแยกต่างหาก 
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วาระที ่7 

การลงมติ วาระน้ีต้องผา่นมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า       
  2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชมุ 

 
ค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผูถื้อหุ้นทัง้หมดท่ีมาประชมุท่ีออก
เสียงเหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย และงดออกเสียง 
 
กรรมการซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียซ่ึงเข้าร่วมประชุม ได้งดออกเสียงลงคะแนนอนุมติัการออกเสียง
ลงคะแนนอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการมีจ านวน 870,600 เสียง 
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วาระที ่8 

พิจารณาและอนุมติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและ
ก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
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วาระที ่8 
 ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 

 ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดใหท้ีป่ระชุมผูถ้อื
หุ้นสามญัประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชทีุกปี ในการแต่งตัง้สามารถ
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชคีนเดมิได ้

 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทได้มคีวามเห็นว่า สมควรแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต    
นายนรินทร์  จูระมงคล ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 8593  และ/หรือ นางสาวกัญญาณัฐ        
ศรรีตัน์ชชัวา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6549 และ/หรอื นายธรีศกัดิ ์ฉัว่ศรสีกุล ผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตเลขที ่6624 และ/หรอื นางสาวศนัสนีย ์พลูสวสัดิ ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6977 
จากบรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั  เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัส าหรบัปี 2561  และก าหนดค่า
สอบบญัชเีป็นจ านวนเงนิ ไมเ่กนิ 1,380,000 บาทต่อปี โดยไมร่วมคา่ใชจ้า่ยอื่น ๆ 
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วาระที ่8 

46 

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี 

ค่าสอบบญัชี รอบปีบญัชี 2561 รอบปีบญัชี 2560 

1. ค่าสอบบญัชี 1,380,000 บาท 1,210,000 บาท 

2. ค่าบริการอ่ืน ๆ - - 
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วาระที ่8 

47 

การลงมติ วาระน้ีต้องผา่นมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ          
  ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

47 



วาระที ่9 

48 

พิจารณาและอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบั      
ของบริษทั 
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วาระที ่9 

49 

 ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 

 สบืเน่ืองจากค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการ
แกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายเพือ่อ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกจิ ฉบบัลงวนัที ่
4 เมษายน 2560 ใหย้กเลกิมาตรา 100 แห่งพระราชบญับตับิรษิทัมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 เกีย่วกบัการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้  โดยผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ซึง่บรษิทัได้
มกีารก าหนดเรื่องดงักล่าวไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทั บรษิทัจงึต้องแกไ้ขขอ้บงัคบั
ขอ้ 35 ของบรษิทั ใหส้อดคลอ้งกบัค าสัง่ฉบบัดงักลา่ว 
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บงัคบัเดมิ บงัคบัใหม ่
ขอ้ 35.คณะกรรมการบรษิทัต้องจดัให้มกีารประชุมผูถ้ือหุ้นอย่าง
น้อยปีละหน่ึงครัง้ การประชุมเช่นว่าน้ีให้เรยีกว่า “ประชุมสามญั” 
การประชุมสามญัดงักล่าวใหจ้ดัใหม้ขีึน้ภายในสี ่(4) เดอืนภายหลงั
วนัสิน้สุดรอบปีบญัชขีองบรษิทั 
 
การประชุมผูถ้อืหุน้คราวอื่น ๆ ใหเ้รยีกวา่ “ประชุมวสิามญั” 
คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะ
เหน็สมควร หรอืเมื่อผูถ้อืหุน้ซึ่งมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึง
ในหา้ (1/5) ของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายไดท้ัง้หมด หรอืจ านวนผูถ้ือ
หุน้ไม่น้อยกว่ายีส่บิหา้ (25) คน ซึ่งมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า
หน่ึงในสบิ (1/10) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดเขา้ชื่อกนัท า
หนังสอืในฉบบัเดยีวกนัรอ้งขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมผูถ้ือ
หุน้ก็ได ้โดยในหนังสอืรอ้งขอนัน้จะตอ้งระบุว่าใหเ้รยีกประชุมเพื่อ
การใดไว้ให้ชดัเจน คณะกรรมการต้องจดัประชุมภายในหน่ึง (1) 
เดอืนนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 
 

ขอ้ 35.คณะกรรมการบรษิทัตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ การ
ประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามญั” การประชุมสามญัดงักล่าวให้จดัให้มขีึ้น
ภายในสี ่(4) เดอืนภายหลงัวนัสิน้สดุรอบปีบญัชขีองบรษิทั 
  
การประชุมผูถ้อืหุน้คราวอื่น ๆ ใหเ้รยีกว่า “ประชุมวสิามญั” 
คณะกรรมการจะเรยีกประชุมวสิามญัเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเหน็สมควร หรอื   
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรอืหลายคนซึ่งมหีุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ 
(10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้  โดยจะต้องระบุเรื่องและ
เหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย 
คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ภายในสีส่บิหา้ (45) วนันับแต่
วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้    
ในกรณทีีค่ณะกรรมการไม่จดัใหม้กีารประชุมภายในสีส่บิหา้ (45) วนันับแต่
วนัทีไ่ดร้บัหนังสอืจากผูถ้อืหุน้   ผูถ้อืหุน้ทัง้หลายซึง่เขา้ชื่อกนัหรอืผูถ้อืหุน้
อื่นๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามทีบ่งัคบัไวน้ัน้จะเรยีกประชุมเองกไ็ดภ้ายในสี่
สบิห้า (45) วนันับแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคขา้งต้น และใหถ้อื
ว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเป็นผู้เรยีกประชุม โดยบรษิัท
ต้องรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่เกิดจากการจดัให้มกีารประชุมและ
อ านวยความสะดวกตามสมควร ทัง้นี้ หากจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ ผู้ถอืหุ้นทัง้หลายซึ่งเป็นผู้
รอ้งขอใหเ้รยีกประชุมผูถ้อืหุน้ในครัง้นัน้จะตอ้งร่วมกนัรบัผดิชอบชดใชค้่าใช่
จา่ยทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชุมในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิทั 
 



วาระที ่9 

51 

การลงมติ วาระน้ีต้องผา่นมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชมุ และมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

 
ค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผูถื้อหุ้นทัง้หมดท่ีมาประชมุท่ีออก
เสียงเหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย และงดออกเสียง 
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พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
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ขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะ 
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