
1



วธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนน

1. การประชุมจะพจิารณาเรื่องตามลําดบัระเบียบวาระในหนังสอืเชิญประชุม 

โดยจะนําเสนอขอ้มลูในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามก่อนแลว้

จึงจะให้มีการลงมติสําหรบัวาระนัน้ 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.    สําหรบัวาระที่ 5 เรื่องการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

บรษิทัจะเก็บบตัรลงคะแนนทุกใบทัง้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสยีง 

เพื่อนับคะแนน และจะเก็บบตัรลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการที่ได้รบัการ

เสนอชื่อเป็นรายบุคคล

4.     ผูถ้อืหุน้ทุกท่านมคีะแนนเสยีงหน่ึงเสยีงต่อหน่ึงหุน้ ผูถ้อืหุน้ท่านใดทีม่สีว่นได้

เสยีเป็นพเิศษในวาระใดจะไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้ๆ
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วธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนน

5.   ในการนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมทีก่ําหนดไวใ้นการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้

ครัง้น้ี แบ่งเป็น 3 ประเภท ตามที่กําหนดไวใ้นพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 

2535 และขอ้บงัคบัของบรษิทั ไดแ้ก่

5.1 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม                     

และออกเสยีงลงคะแนนไดแ้ก่วาระ 3,4,5, และ 7 ซึง่บรษิทัจะคาํนวณฐาน คะแนน    

เสยีงโดยนับเฉพาะคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ซึง่มสีทิธอิอกเสยีงทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ย

และไมเ่หน็ดว้ยเทา่นัน้ โดยไมร่วมคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีง

5.2 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสยีง

ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุม ได้แก่วาระที่ 6 ซึ่งบรษิทัจะคํานวณฐานคะแนน

เสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทัง้หมดที่มาประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็น

ดว้ย และงดออกเสยีง
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วธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนน

5.3 วาระที่ 8 จะต้องผ่านมตอินุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผูถ้ือหุ้น 

ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง ซึ่งบรษิทัจะคํานวณฐานคะแนนเสยีงโดยนับเสยีง

ของผูถ้อืหุน้ทัง้หมดทีม่าประชมุทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย และงดออกเสยีง 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคดัค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น      

ใหถ้อืวา่ทีป่ระชมุเหน็ชอบ หรอือนุมตัเิป็นเอกฉนัท์

บรษิทัจะไมนํ่าบตัรเสยีมารวมในการนบัคะแนนเสยีงใดๆ 
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วาระที ่1

พิจารณารบัทราบรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น

ประจาํปี 2561

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชมุ

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลาํดบัท่ี 2 (หน้า 9-23)
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วาระที ่1

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล

การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561 ของบรษิทัไดถู้กจดัขึน้เมือ่วนัที ่25 เมษายน 

2561 และบรษิทัไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมซึง่คณะกรรมการเหน็วา่ถูกตอ้งตามมตทิี่

ประชุม และไดจ้ดัสง่รายงานการประชุมน้ีใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายใน

ระยะเวลา 14 วนันับแต่วนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้  และไดนํ้าขึน้บนเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

(http://www.qtc-energy.com) เมื่อวนัที ่9 พฤษภาคม 2561 เพือ่เปิดเผยแก่ผูถ้อืหุน้

และนกัลงทุนทัว่ไปแลว้ และปรากฏวา่ไมม่ผีูใ้ดคดัคา้นหรอืขอแกไ้ข

ความเหน็ของคณะกรรมการ

เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561 
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วาระที ่2

พิจารณารบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษทั

ในรอบปี 2561
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ความภาคภูมใิจ

99

ผลการประเมินการกาํกับดูแลกจิการที่ดีโดย IOD

ผลการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ

ประจาํปีโดยสมาคมส่งเสริมนักลงทนุไทย

บริษัทผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏบิัติ

ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต

• BBB

2558

• BBB-

2559

• BBB-

2560

• BB+

2561

การจัดระดับเครดติองค์กรโดย

ผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561
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ผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561
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เกียรติบัตรโครงการฉลากเขียวสาํหรับ

ผลิตภณัฑ์หม้อแปลงไฟฟ้า

จาก สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

รางวัลสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ

ระดับก้าวหน้า 
รางวัลและเกียรติบัตรการจัดการของเสียตามหลัก 3Rs

จาก กรมโรงงานอุตสหกรรม 

เกียรติบัตรคาร์บอนฟุตพริน้ขององค์กร

การรับรองเลขที่ : TGO CFO FY18-3-014

จาก

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

เข็มกลัดชมรมจรรยาบรรณหอการค้า

ไทย จากหอการค้าไทย
รางวัลรายงานความยั่งยนืประจาํปี 2561

จาก

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 



ผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561

11
11



ผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561
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ผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561
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วาระที ่3

พิจารณาและอนุมติังบการเงินของบริษทัสาํหรบั

รอบปีบญัชีส้ินสดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561

รายละเอียดปรากฏในงบการเงินในรายงานประจาํปี           

(หน้า97-165)
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วาระที ่3

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล

คณะกรรมการบรษิทัได้จดัให้มกีารจดัทํางบการเงนิสําหรบัรอบปีบญัชสีิ้นสุด   

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 และผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตไดต้รวจสอบรบัรองแลว้  

เพื่อนําเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตัิในการประชุมสามญัประจําปี 

ตามมาตรา 112 แหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 กาํหนด

ความเหน็ของคณะกรรมการ

เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบรษิทัสาํหรบั

รอบปีบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ซึง่ไดผ้า่นการตรวจสอบจาก

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแลว้
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งบกาํไรขาดทุน
หนว่ย ลา้นบาท งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ

2561 2560 2561 2560
รายได้

รายได้จากการขาย 937.29 882.12 794.81 846.05

รายได้จากการบริการ 20.76 19.42 20.76 19.41

รายได้อ่ืน 20.29 13.28 23.90 18.23

รวมรายได้ 978.34 914.81 839.47 883.69

ต้นทนุและค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย และบริการ (747.76) (760.81) (700.83) (747.98)

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (193.89) (394.72) (107.26) (349.69)

รวมค่าใช้จ่าย (941.65) (1,155.53) (808.09) (1,097.67)

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนหกัต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 35.66 (238.00) 31.39 (213.97)

ต้นทุนทางการเงิน (15.17) (14.73) 9.41 (11.27)

ผลประโยชน์ภาษีเงินได้ (17.52) 5.88 (17.88) 5.90

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (0.12) (247.25) 4.10 (222.73)

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั
0 (3.39) 0 (3.39)

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (0.36) (1.82) 0 0

กาํไรต่อหุ้น 0 (0.89) 0.01 (0.79)
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หนว่ย ลา้นบาท งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ

2561 2560 2561 2560
สินทรพัย์

เงินสดและรายการเทียบเท่า 118.79 90.99 69.69 44.81
ลูกหน้ีการค้า 257.76 284.15 231.14 266.71
สินค้าคงเหลือ 175.25 151.15 175.25 151.15
สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน 513.25 408.78 395.57 404.67
เงินลงทุนในบริษทัรว่มและบริษทัยอ่ย - 210.04 568.29 15.35
ท่ีดิน อาคาร อปุกรณ์ 693.49 694.47 350.00 325.80
สญัญาขายไฟฟ้า 108.91 117.36 - -
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้อง 6.90 17.87 6.90 616.75
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 44.63 62.46 16.12 34.71
รวมสินทรพัย์ 1,918.98 2,037.27 1,812.96 1,859.95

หน้ีสิน

เงินกู้ยืมระยะสัน้ 202.08 320.55 202.08 320.55
เจ้าหน้ีการค้า 109.27 54.41 106.77 53.16
เงินกู้ยืมถึงกาํหนดใน1ปี 75.24 66.84 8.40 -
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 66.45 63.98 61.00 57.06
เงินกู้ระยะยาว 24.30 89.40 1.74 -
รวมหน้ีสิน 477.34 595.18 379.99 430.77

ส่วนของผูถื้อหุ้น 

ทุน 341.09 341.09 341.09 341.09
ส่วนเกินทุน 1,178.87 1,178.83 1,136.57 1,136.53
สาํรองตามกฎหมาย 20.00 20.00 20.00 20.00
กาํไรสะสม (98.93) (99.27) (64.70) (68.44)

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (1.51) (1.20) - -
ส่วนได้เสียท่ีไม่อยู่ในอาํนาจควบคมุใน บ.ย่อย 2.12 2.64 - -

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 1,441.64 1,442.09 1,432.96 1,429.18

งบแสดงฐานะทางการเงนิ



อตัราสว่นทางการเงนิ

2561 2560 2559

Gross profit margin(%) 21.95% 15.60% 5.21%

EBITDA (%) 4.76% (18.42%) (9.12%)

Net profit margin (%) (0.01)% (27.03%) (14.94%)

Return on Asset (%) (0.01)% (15.18%) (6.94%)

Return on Equity (%) (0.01)% (22.48%) (12.11%)

Current ratio 2.42 4.13 1.72

Quick Ratio 1.91 1.20 1.22

D/E ratio 0.33 0.41 0.61

18



วาระที ่3

การลงมติ วาระน้ีต้องผา่นมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ          

ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที ่4

พิจารณาและอนุมติังดจ่ายเงินปันผล

สาํหรบัผลการดาํเนินงานส้ินสดุ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561

20
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ข้อเทจ็จริงและเหตผุล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ 
กําหนดให ้การจ่ายเงนิปันผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิกําไรจะกระทํามไิด ้ใน
กรณีที ่บรษิทัฯ ยงัมยีอดขาดทุนสะสมอยู ่หา้มมใิหจ้า่ยเงนิปันผล

จากผลการดําเนินงานของบรษิทัในรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ทีผ่่าน
มา ตามงบการเงนิรวม สาํหรบัรอบปีบญัช ีสิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัมี
ผลการดําเนินงานขาดทุนจํานวน  121,854 บาท และตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ
สาํหรบัรอบปีบญัช ีสิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบ
บญัชแีลว้ บรษิทัมผีลขาดทุนสะสมจาํนวน 64.70 ลา้นบาท 

นอกจากน้ี บริษทัไม่ต้องจดัสรรเงนิกําไรส่วนหน่ึงเพื่อเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย
ตามทีก่ฎหมายวา่ดว้ยบรษิทัมหาชนจาํกดักาํหนด เน่ืองจากบรษิทัมผีลการดาํเนินงาน
ขาดทุน

21
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วาระที ่4

การลงมติ วาระน้ีต้องผา่นมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ          

ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน
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พิจารณาและอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทน

กรรมการท่ีต้องออกตามวาระ

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชมุ

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลาํดบัท่ี 3  (หน้า 24-35)
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วาระที ่5

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล

ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 18 กําหนดว่าในการประชุมผูถ้ือหุน้สามญัประจําปีทุกครัง้ 

กรรมการคดิเป็นจาํนวนหน่ึงในสาม หรอืจาํนวนใกลท้ีส่ดุกบัส่วนหน่ึงในสามจะตอ้งออกจาก

ตําแหน่ง   โดยกรรมการคนทีอ่ยู่ในตําแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผูอ้อกจากตําแหน่งกรรมการของ

บรษิทัในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2562 มรีายชือ่ดงัต่อไปน้ี

1. ดร. กมล            ตรรกบุตร ตาํแหน่งกรรมการอสิระ

2. นางวสรา      โชตธิรรมรตัน์ ตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ  

และกรรมอสิระ

3. นายพลูพพิฒัน์ ตนัธนสนิ ตาํแหน่งกรรมการ

24
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ข้อเทจ็จริงและเหตผุล

เมือ่วนัที ่15 กุมภาพนัธ ์2562 และวนัที ่18 มนีาคม 2562 Mr. Litsamy Latsavong และ

Mr. Phoukhaokham Pravoraxay ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัไดม้หีนังสอืถงึบรษิทั

แจง้ความประสงค์ขอเสนอชื่อบุคคลจํานวน 3 คน ดงัต่อไปน้ี เพื่อแต่งตัง้ใหด้ํารงตําแหน่ง

กรรมการบรษิทัแทนกรรมการของบรษิทัซึง่ตอ้งออกจากตําแหน่งตามวาระ

1. นายพนัพงษ์ ธนวสิทุธิ ์ ตาํแหน่งกรรมการอสิระ

2. นายไพโรจน์ บุญปัน้ ตาํแหน่งกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ

3. นายปรดี ีงามสนัตกุิล ตาํแหน่งกรรมการ

25
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วาระที ่5

ความเหน็ของคณะกรรมการ

ทีป่ระชมุคณะกรรมการครัง้ที ่1/2562 ซึง่ประชมุเมือ่วนัที ่20 กุมภาพนัธ์ 2562 และทีป่ระชมุ

คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 21 มีนาคม 2562 (ซึ่งเป็นการ

ประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดังกล่าว) มีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่

ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตักิารแต่งตัง้ดร. กมล ตรรกบุตร ,นางวสรา โชตธิรรมรตัน์ 

และนายพูลพพิฒัน์  ตนัธนสิน กรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระกลบัเข้าดํารง

ตาํแหน่งอกีวาระหน่ึง 

อยา่งไรกต็าม เพือ่ใหเ้ป็นไปตามสทิธขิองผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการจะนําเสนอรายชื่อบุคคลทีผู่้

ถอืหุน้รายใหญ่เสนอทัง้ 3 คนเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณา 

26
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27
27

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

ประวติัการทาํงาน • กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธาน

กรรมการบริหารความเส่ียง บริษทั เจตาแบค จาํกดั (มหาชน)

• นายกสภาวิศวกร   สภาวิศวกร

• กรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริม การอนุรกัษ์พลงังาน  กระทรวง

พลงังาน

• กรรมการอนุญาโตตลุาการ    กระทรวงยุติธรรม

• ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร   บริษทั  อิตาเลียนไทย  เพาเวอร ์

จาํกดั
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28
28

ช่ือ นางวสรา  โชติธรรมรตัน์ 

อายุ 54 ปี

สญัชาติ ไทย

วฒิุการศึกษา • ปริญญาโทบริหารธรุกิจ คณะพาณิชยศ์าสตรแ์ละการบญัชี

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 

• ปริญญาตรี สาขาบญัชี คณะพาณิชยศ์าสตรแ์ละการบญัชี

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าท่ี

กรรมการ

• หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 

117/2002 

• หลกัสูตร Advanced  Audit Committee Program(AACP) รุน่

ท่ี 25/2017

ประวติัการทาํงาน • ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบญัชี กลุ่มบริษทัซมัมิท, ซมัมิท ออโต

ซีส อินดสัตรี จาํกดั

• กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงินและบญัชี บริษทั 

ทีมพรีซิชัน่ จาํกดั(มหาชน) 

• Division Controller บริษทั เบนชม์ารค์อิเลก็ทรอนิกส์

(ประเทศไทย)

• Corporate Controller  บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จาํกดั

(มหาชน)
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29
29

ช่ือ นายพลูพิพฒัน์  ตนัธนสิน 

อายุ 66 ปี

สญัชาติ ไทย

วฒิุการศึกษา • ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรไ์ฟฟ้ากาํลงั

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

• หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทุน 

(วตท.13)

การอบรมบทบาทหน้าท่ี

กรรมการ

• หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 

117/2009

• หลกัสูตร Accreditation Program  (DAP) รุน่ท่ี 77/2009   

• หลกัสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุน่

ท่ี 4/2009     

• หลกัสูตร Role of the Compensation Committee (RCC 

รุน่ท่ี 20/2015)    

ประวติัการทาํงาน • กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษทั คิวทีซี 

เอนเนอรย่ี์ จาํกดั(มหาชน)

• กรรมการ บริษทั เอม็ดิก โฮลด้ิง จาํกดั

• กรรมการ หจก. จรินทร์ อพารท์เม้นท์
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30
30

ช่ือ นายพนัพงษ์ ธนวิสุทธ์ิ

อายุ

สญัชาติ

52 ปี

ไทย

วฒิุการศึกษา • Bakersfield high school class of 84

• ปริญญาตรี รฐัศาสตรก์ารทูต, California State University,

Bakersfield

การอบรมบทบาทหน้าท่ี

กรรมการ

• ไม่มี

ประวติัการทาํงาน • ท่ีปรกึษาแผนกงานสวนฯ พระตาํหนักนนทบ์ุรี

• ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ สวนนงนุชพทัยา

(ผูช่้วยคณุกมัพล ตนัสจัจา ผูอ้าํนวยการสวนนงนุชพทัยา)
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ช่ือ นายไพโรจน์ บุญปัน้

อายุ 74 ปี

สญัชาติ ไทย

วฒิุการศึกษา • ปริญญาตรี สาขาวิชาการบญัชี มหาวิทยาลยัรามคาํแหง

Certified Professional Internal Auditor (CPIA)

การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ • ไม่มี

ประวติัการทาํงาน • ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบการบริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

การไฟฟ้านครหลวง (MEA) ดาํรงตาํแหน่งผูต้รวจสอบภายใน 

ฝ่ายตรวจสอบภายในของการไฟฟ้านครหลวงเป็นระยะเวลา 

30 ปี

• กรรมการ บริษทั มายดเ์มอรจ์ คอนซลัแทนท์ จาํกดั

• ทาํหน้าท่ีเป็นผูฝึ้กอบรมหลกัสูตรการบริหารความเส่ียงและ

ระบบการควบคมุภายในสาํหรบัผูบ้ริหารระดบัสูง ตัง้แต่

ผูอ้าํนวยการส่วนย่อยจนถึงผูอ้าํนวยการฝ่าย

• เขา้รว่มทีมผูอ้าํนวยการด้านการบริหารความเส่ียงในระดบั

องคก์ร โดยผูบ้ริหารของการไฟฟ้านครหลวงทุกคนเข้ารว่มใน

การประชุมเชิงปฏิบติัการ

• แปลคาํแนะนําการตรวจสอบภายใน โดยใช้ระบบการตรวจสอบ

Risk Oriented สาํหรบับริษทัท่ีปรกึษา Touch Ross Co., Ltd



วาระที ่5

32

ช่ือ นายปรีดี งามสนัติกลุ

อายุ 43 ปี

สญัชาติ ไทย

วฒิุการศึกษา • ปริญญาโท เศรษฐศาสตรบ์ณัฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต หลกัสตูรนานาชาติ สถาบนัเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ • ไม่มี

ประวติัการทาํงาน • รองประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมต่างประเทศ คณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดินและอโุมงค ์

(TUTG) วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์

• กรรมการวิชาการสาขาโครงสร้างคอนกรีต สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย (สคท.)

• ผูจ้ดัการ ภาคพืน้เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ บริษทั Bekaert

• ผูจ้ดัการภาคพืน้เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ บริษทั Bekaert Maccaferri Underground Solutions BVBA 

• ผูจ้ดัการ ภาคพืน้เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ บริษทั BASF

• ผูจ้ดัการ ฝ่ายขายต่างประเทศภาคพืน้เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ บริษทั ไทยมาสเตอร ์บิลเดอร์

• ผูจ้ดัการฝ่ายขาย UGC

• ผูจ้ดัการฝ่ายขาย บริษทั Degussa Construction Chemical (Thailand)

• กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ดีดี 49

• กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั คีรี โซลชูัน่

• ผูจ้ดัการภาคพืน้เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ บริษทั พร้อมสร้าง จาํกดั

• ประธานท่ีปรึกษา บริษทั ILF Consultant

• อดีตผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั อารเ์อน็ซี เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั

• เคยทาํงานเป็นวิศวกรสนาม สถานีลมุพินี โครงการรถไฟฟ้าใต้ดิน บริษทั Joint Venture BCKT

MRTA Initial system project Underground structures

• เคยทาํงานเป็นวิศวกรโยธา บริษทั Hopewell (Thailand)

• เคยทาํงานเป็นวิศวกรโครงสร้าง บริษทั Asia Ice
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การลงมติ วาระน้ีต้องผา่นมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ          

ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน

33

ให้กากบาทเลือก 3 รายช่ือจาก 6 รายช่ือ โดยกากบาทในช่องเหน็ด้วยตรงช่ือ
ท่ีเลือก และไม่เหน็ด้วยตรงช่ือผูท่ี้ไม่ประสงคจ์ะเลือก หากบตัรใดกากบาท
เหน็ด้วยมามากกว่า 3 ช่ือ จะถือเป็นบตัรเสีย ไม่นับเป็นคะแนนเสียง



วาระที ่6

พิจารณาและอนุมติั

การกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ

34
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วาระที ่6

35

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล

คณะกรรมการสรรหา กาํหนดคา่ตอบแทน และบรรษทัภบิาล จะเป็นผูพ้จิารณากําหนดค่าตอบแทน

ของกรรมการ จากผลประกอบการของบรษิทัในปีทีผ่า่นมา การปฏบิตังิานและความรบัผดิชอบของ
กรรมการ โดยเปรยีบเทยีบอ้างองิกบัธุรกจิในประเภทเดยีวกบับรษิทัหรอืใกล้เคยีงกบับรษิทั ซึ่ง

บรษิทัมกีารจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในรูปแบบ เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดอืน และ

คา่ตอบแทนรายเทา่นัน้  ไมม่คีา่ตอบแทนในรปูแบบอื่นและสทิธปิระโยชน์อื่น   ทัง้น้ีกรรมการทีเ่ป็น

ผูบ้รหิารของบรษิทัจาํนวน 2 ทา่น จะไมไ่ดร้บัคา่ตอบแทนรายเดอืนและคา่ตอบแทนรายปี

35
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36

2562 ปีท่ีเสนอ 2561

ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ต่อการประชุม) คงเดิม (บาท/ต่อการประชุม)

ประธานคณะกรรมการบรษิทั 20,000 20,000

ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ/ ประธาน

คณะกรรมการสรรหา กาํหนด

คา่ตอบแทน และ

บรรษทัภบิาล

15,000 15,000

กรรมการบรษิทั 15,000 15,000

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหา กาํหนด

คา่ตอบแทนและบรรษทัภบิาล

10,000 10,000

ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท) (บาท)

ประธานคณะกรรมการบรษิทั 25,000 25,000

กรรมการบรษิทั 20,000 20,000

ค่าตอบแทนรายปี จ่ายไม่เกิน 5 ล้านบาท จา่ยไมเ่กนิ 5 ลา้นบาท

36
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รายชือ่-นามสกลุ ตาํแหนง่
คา่เบีย้ประชุม 2561

คา่ตอบแทน
ประจําเดอืน

คา่ตอบแทน
รายปี 2561 รวมจา่ย

กรรมการ  
บรษัิท

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
สรรหาฯ

1. นายเกรกิไกร จรีะแพทย์ ประธานกรรมการ
บรษัิท 140,000 - - 300,000 1,100,000 1,540,000

2. นายณัฐพล ลลีาวัฒนานันท์
กรรมการ/
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

90,000 75,000 - 240,000 560,000 965,000

3. นายพลรชฎ เปียถนอม
ประธานกรรมการสรร
หาฯ กรรมการ/
กรรมการตรวจสอบ

105,000 40,000 30,000 240,000 560,000 975,000

4. ดร. กมล ตรรกบตุร กรรมการ/กรรมการ
สรรหาฯ 75,000 - 20,000 240,000 560,000 895,000

5. นางวสรา โชตธิรรมรัตน์ กรรมการ/     
กรรมการตรวจสอบ 90,000 50,000 - 240,000 560,000 940,000

6. นายสรุช ลํ่าซํา กรรมการ 60,000 - - 240,000 560,000 860,000

7. นายวรีะพล  วรีะวงศ์ กรรมการ 45,000 - - 160,000 380,000 585,000

8. นายพลูพพัิฒน์ ตันธนสนิ กรรมการ
/กรรมการสรรหาฯ 90,000 - 20,000 - - 110,000

9. นายเรอืงชยั กฤษณเกรยีงไกร กรรมการ 90,000 - - - - 90,000

รวม 785,000 165,000 70,000 1,660,000 4,280,000 6,960,000



วาระที ่6

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล

เมือ่วนัที ่15 กุมภาพนัธ ์2562 และวนัที ่18 มนีาคม 2562 Mr. Litsamy Latsavong และ 
Mr. Phoukhaokham Pravoraxay ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัไดม้หีนงัสอืถงึบรษิทัแจง้
ความประสงคข์อใหบ้รษิทัพจิารณางดจ่ายเงนิค่าตอบแทนรายปี คณะกรรมการสาํหรบัปี 2562
โดยใหจ้า่ยคา่ตอบแทนกรรมการเฉพาะคา่เบีย้ประชุมและคา่ตอบแทนรายเดอืน
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วาระที ่6
ความเหน็ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบรษิทัไดร้่วมกนัพจิารณาและมมีตเิหน็ชอบตามความเหน็ของคณะกรรมการ
สรรหา กาํหนดคา่ตอบแทนและบรรษทัภบิาล เหน็ว่า คณะกรรมการบรษิทัมภีาระหน้าทีแ่ละ
ความรบัผดิชอบในการบรหิารจดัการ  การดําเนินธุรกจิใหเ้กดิประสทิธภิาพภายใตห้ลกัการ
การกํากบัดูแลกจิการทีด่ ีและอุทศิเวลาเขา้ร่วมประชุมอย่างสมํ่าเสมอ  จงึเหน็ควรเสนอใหท้ี่
ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาและอนุมตักิําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจําปี 2562 ใน
อัตราเท่ากับปี 2561 โดยให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และ
ค่าตอบแทนรายปี  โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ทัง้ น้ี 
กรรมการทีเ่ป็นพนกังานของบรษิทัจะไดร้บัค่าตอบแทนรายปีและผลประโยชน์ในฐานะทีเ่ป็น
พนักงานของบริษัทแยกต่างหาก โดยเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติกําหนด
คา่ตอบแทนคณะกรรมการ ประจาํปี 2562 ดงัน้ี
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วาระที ่6
6.1   พจิารณาและอนมุตัิการกําหนดค่าตอบแทนรายเดือนและเบีย้ประชมุ ประจําปี 2562 ดงันี ้

6.2   พิจารณาและอนมุตัิการกําหนดค่าตอบแทนรายปี ประจําปี 2562 ไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยจ่ายเฉพาะกรรมการท่ีไม่ใช่

ผู้บริหาร 

41

ค่าเบีย้ประชุม 2562 ปีทีเ่สนอ

(บาท/ต่อการประชุม)

คงเดิม

ประธานคณะกรรมการบริษัท 20,000

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประธานคณะกรรมการสรร

หา กําหนดคา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล
15,000

กรรมการบริษัท 15,000

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล
10,000

ค่าตอนแทนรายเดอืน บาท

ประธานกรรมการบริษัท 25,000

กรรมการบริษัท (จ่ายเฉพาะกรรมการท่ีไมใ่ช่ผู้บริหาร) 20,000



วาระที ่6

การลงมติ วาระน้ีต้องผา่นมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า       
2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชมุ

คาํนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผูถื้อหุ้นทัง้หมดท่ีมาประชมุท่ีออก
เสียงเหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย และงดออกเสียง

กรรมการซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียซ่ึงเข้าร่วมประชุม ได้งดออกเสียงลงคะแนนอนุมติัการออกเสียง
ลงคะแนนอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการมีจาํนวน 875,100 เสียง
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วาระที ่7

พิจารณาและอนุมติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและ

กาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี

43
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ข้อเทจ็จริงและเหตผุล

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 กําหนดใหท้ีป่ระชุมผูถ้อื

หุ้นสามญัประจําปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดค่าสอบบญัชทุีกปี ในการแต่งตัง้สามารถ

แต่งตัง้ผูส้อบบญัชคีนเดมิได้

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทได้มคีวามเห็นว่า สมควรแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต    

นายนรินทร์  จูระมงคล ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 8593  และ/หรือ นางสาวกัญญาณัฐ        

ศรรีตัน์ชชัวา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6549 และ/หรอื นายธรีศกัดิ ์ฉัว่ศรสีกุล ผูส้อบบญัชี

รบัอนุญาตเลขที ่6624 จากบรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั  เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัสาํหรบัปี 

2562  และกําหนดค่าสอบบญัชีเป็นจํานวนเงิน ไม่เกิน 1,545,000 บาทต่อปี โดยไม่รวม

คา่ใชจ้า่ยอื่น ๆ
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45

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบญัชี รอบปีบญัชี 2562 รอบปีบญัชี 2561

1. ค่าสอบบญัชี 1,545,000 บาท 1,380,000 บาท

2. ค่าบริการอ่ืน ๆ - -
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46

การลงมติ วาระน้ีต้องผา่นมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ          

ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน
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47

พิจารณาและอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิได้นําออกจาํหน่ายและ
การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษทั
เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน
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48

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล

บรษิทัมหีุน้จดทะเบยีนทีย่งัมไิดนํ้าออกจาํหน่ายจาํนวน 88,148,168 หุน้ มลูค่าที่

ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุน้สว่นทีเ่หลอืจากการจดัสรรเพื่อรองรบัการใชส้ทิธิ

ตามใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั ครัง้ที ่1 (QTC – W1) ตาม

มตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2560 ซึ่งครบกําหนดอายุของใบสาํคญัแสดง

สทิธดิงักล่าวแล้ว บรษิทัจงึไม่มคีวามจําเป็นต้องสํารองหุน้จํานวนดงักล่าวไวอ้กี

ต่อไป

บรษิัทจะดําเนินการลดทุนจดทะเบียน โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนที่ยงัมไิด้นํา

ออกจาํหน่ายจาํนวน 88,148,168 หุน้ จากทุนจดทะเบยีน 429,240,725  บาท ลง

เหลอืทุนจดทะเบยีน 341,092,557 บาท และการแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4

ของบรษิทั เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีน 
48
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49

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล

ขอ้ 4 ทุนจดทะเบยีนจาํนวน 341,092,557 บาท(สามรอ้ยสีส่บิเอด็ลา้นเกา้หมื่นสองพนัหา้รอ้ยหา้สบิเจด็บาท)

แบง่ออกเป็น 341,092,557 หุน้ (สามรอ้ยสีส่บิเอด็ลา้นเกา้หมื่นสองพนัหา้รอ้ยหา้สบิเจด็หุน้)

มลูคา่หุน้ละ 1 บาท(หน่ึงบาท)

โดยแบง่ออกเป็น 

หุน้สามญั 341,092,557 หุน้ (สามรอ้ยสีส่บิเอด็ลา้นเกา้หมื่นสองพนัหา้รอ้ยหา้สบิเจด็หุน้)

หุน้บุรมิสทิธิ ไมม่ี หุน้(-)
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50

การลงมติ วาระน้ีต้องผา่นมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4

ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชมุ และมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน

คาํนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผูถื้อหุ้นทัง้หมดท่ีมาประชมุท่ีออก

เสียงเหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย และงดออกเสียง
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51

พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)
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ขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะ

52
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