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การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้
ประจ าปี 2563



วธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนน

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

2. ภายหลงัทีท่่านไดร้บัทราบรายละเอยีดในแต่ละวาระแลว้ ยกเวน้วาระที่ 1 ,2
และ 4 ซึง่เป็นวาระเสนอใหท้ีป่ระชุมรบัทราบซึง่ไมต่อ้งลงคะแนน ผู้ถอืหุน้ท่าน
ใดทีไ่มเ่หน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีงในวาระใด ขอใหล้งคะแนนในบตัรลงคะแนนที่
ไดร้บัจากเจา้หน้าทีต่อนลงทะเบยีน และสง่คนืใหก้บัเจา้หน้าที่ของบรษิทั 
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วธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนน

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

4.     ผูถ้อืหุน้ทุกท่านมคีะแนนเสยีงหน่ึงเสยีงต่อหน่ึงหุน้ ผูถ้ือหุน้ท่านใดทีม่สีว่นได้
เสยีเป็นพเิศษในวาระใดจะไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้ๆ
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วธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนน
5.   ในการนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมทีก่ าหนดไวใ้นการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้

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

5.1 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ งมาประชุม                     
และออกเสยีงลงคะแนนไดแ้ก่วาระ 3, 5,6 และ 8 ซึง่บรษิทัจะค านวณฐานคะแนน
เสยีงโดยนับเฉพาะคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ซึง่มสีทิธอิอกเสยีงทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ย
และไมเ่หน็ดว้ยเท่านัน้ โดยไมร่วมคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีง

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 ของผูถ้ือหุ้น 

ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง ซึ่งบรษิทัจะค านวณฐานคะแนนเสยีงโดยนับเสยีง
ของผูถ้อืหุน้ทัง้หมดทีม่าประชมุทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย และงดออกเสยีง 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคดัค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น      
ใหถ้อืวา่ทีป่ระชมุเหน็ชอบ หรอือนุมตัเิป็นเอกฉนัท์

บริษทัจะไม่น ำบตัรเสียมำรวมในกำรนับคะแนนเสียงใดๆ 
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วาระที ่1

พิจำรณำรบัทรำบรำยงำนกำรประชมุวิสำมญัผูถื้อหุ้น
ประจ ำปี 1/2562

รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ำยหนังสือเชิญประชมุ

ส่ิงท่ีส่งมำด้วยล ำดบัท่ี 2 (หน้ำ 10-20)
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วาระที ่1

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล
การประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2562 ของบรษิทัไดถู้กจดัขึน้เมือ่วนัที ่7 มถุินายน 
2562 และบรษิทัไดจ้ดัท ารายงานการประชุมซึง่คณะกรรมการเหน็วา่ถูกตอ้งตามมตทิี่
ประชุม และไดจ้ดัสง่รายงานการประชุมนี้ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายใน
ระยะเวลา 14 วนันบัแต่วนัประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้  และไดน้ าขึน้บนเวบ็ไซตข์องบรษิทั 
(http://www.qtc-energy.com) เมื่อวนัที ่18 มถุินายน 2562 เพื่อเปิดเผยแก่ผูถ้อืหุน้
และนกัลงทุนทัว่ไปแลว้ และปรากฏวา่ไมม่ผีูใ้ดคดัคา้นหรอืขอแกไ้ข

ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร
เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบ การประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่
1/2562
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วาระที ่2

พิจำรณำรบัทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั

ในรอบปี 2562
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ความภาคภูมใิจ
ผลการประเมินการก ากับดูแลกจิการที่ดีโดย IOD

ผลการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจ าปีโดยสมาคมส่งเสริมนักลงทนุไทย

ผลการด าเนินงานประจ าปี 2562
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ประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต(CAC)

โล่เกียรตคุิณจากการผ่านประเมินในโครงการส่งเสริม
การจัดท าระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีว
อนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 



ผลการด าเนินงานประจ าปี 2562
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“QTC” จับมือ “Huawei (หัวเว่ย)” จ ำหน่ำย Solar Inverter
เม่ือเดือนตุลาคม 2562 บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) ผนึกความร่วมมือทางธุรกิจร่วมกับ บริษัท หัวเว่ย 
เทคโนโลย่ี (ประเทศไทย) จ ากัด โดย QTC ได้รับแต่งตัง้เป็นผู้จดัจ าหน่าย Huawei Solar Inverter ผลิตภณัฑ์แปลงไฟฟ้า
กระแสตรง (DC) จากแผงโซล่าร์เซลล์ ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) อีกหนึ่งโปรเจกต์ต่อยอดธุรกิจของ QTC พร้อมบุก
ตลาด Solar Rooftop, Solar Farm และ Floating Solar



ผลการด าเนินงานประจ าปี 2562
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QTC ลงนำม LONGI Solar เพื่อเป็นตัวแทนกำรจ ำหน่ำยแผงโซลำร์เซลล์ 

เม่ือเดือนมีนาคม 2563 บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จ ากดั (มหาชน) ร่วมลงนามกบั บริษัท LONGI Solar Technology Co., Ltd. 
ผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบ Monocrystalline อนัดบัหนึ่งของโลก แต่งตัง้ บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี เป็นตวัแทนการ
จ าหน่ายแผงโซลาร์เซลล์ และการให้บริการดแูลหลงัการขาย เพิม่ช่องทางการขยายธุรกิจด้านพลงังานมากขึน้



กลุ่มลูกค้า
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ผลการด าเนินงานประจ าปี 2562



ผลการด าเนินงานประจ าปี 2562
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ผลการด าเนินงานประจ าปี 2562
ก าไรสุทธิ
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วาระที ่3

พิจำรณำและอนุมติังบกำรเงินของบริษทัส ำหรบั

รอบปีบญัชีส้ินสดุ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562

รำยละเอียดปรำกฏในงบกำรเงินในรำยงำนประจ ำปี           
(หน้ำ 93-155)
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วาระที ่3

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล

คณะกรรมการบรษิทัได้จดัให้มกีารจดัท างบการเงนิส าหรบัรอบปีบญัชสีิ้นสุด   
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตไดต้รวจสอบรบัรองแลว้  
เพื่อน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตัิในการประชุมสามญัประจ าปี 
ตามมาตรา 112 แหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนด

ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร

เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบรษิทัส าหรบั
รอบปีบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ซึง่ไดผ้า่นการตรวจสอบจาก
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแลว้
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งบก าไรขาดทุน
หนว่ย ลา้นบาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ

2562 2561 2562 2561

รำยได้

รำยได้จำกกำรขำย 937.16 937.29 788.47 794.81

รำยได้จำกกำรบริกำร 28.01 20.76 28.01 20.76

รำยได้อ่ืน 18.50 15.44 20.44 19.05

รวมรำยได้ 983.67 973.49 836.92 834.62

ต้นทนุและค่ำใช้จ่ำย

ต้นทุนขำย และบริกำร (615.25) (747.76) (576.47) (700.83)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร (153.17) (193.89) (126.55) (107.26)

รวมค่ำใช้จ่ำย (768.43) (941.65) (703.02) (808.09)

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนหกัต้นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ 217.63 35.66 136.42 31.39

ต้นทุนทำงกำรเงิน (8.87) (15.17) (5.98) (9.41)

ผลประโยชน์ภำษีเงินได้ (8.70) (17.52) (8.26) (17.88)

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 198.40 (0.12) 122.18 4.10

ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยั 0 0 0 0

ผลต่ำงของอตัรำแลกเปล่ียนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (1.22) (0.36) 0 0

ก ำไรต่อหุ้น 0.58 0.001 0.36 0.01
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หนว่ย ลา้นบาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ

2562 2561 2562 2561
สินทรพัย์

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ 144.23 118.79 68.76 69.69

ลูกหน้ีกำรค้ำ 125.19 257.76 98.25 231.14

สินค้ำคงเหลือ 198.50 175.25 198.50 175.25

สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน 565.20 513.25 425.57 395.57

เงินลงทุนในบริษทัรว่มและบริษทัยอ่ย - - 583.99 568.29

ท่ีดิน อำคำร อปุกรณ์ 670.52 693.49 346.34 350.00

สญัญำขำยไฟฟ้ำ 100.50 108.91 - -

เงินให้กู้ยืมแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้อง - 6.90 - 6.90

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 52.25 44.63 23.11 16.12

รวมสินทรพัย์ 1,856.37 1,918.98 1,744.59 1,812.96

หน้ีสิน
เงินกู้ยืมระยะสัน้ 77.04 202.08 77.04 202.08

เจ้ำหน้ีกำรค้ำ 50.91 109.27 50.51 106.77

เงินกู้ยืมถึงก ำหนดใน1ปี 24.30 75.24 1.74 8.40

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 65.30 66.45 60.15 61.00

เงินกู้ระยะยำว - 24.30 - 1.74

รวมหน้ีสิน 217.54 477.34 189.44 379.99

ส่วนของผูถื้อหุ้น 
ทุน 341.09 341.09 341.09 341.09

ส่วนเกินทุน 1,178.87 1,178.87 1,136.57 1,136.57

ส ำรองตำมกฎหมำย 22.87 20.00 22.87 20.00

ก ำไรสะสม 96.84 (98.93) 54.61 (64.70)

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (2.54) (1.51) - -

ส่วนได้เสียท่ีไม่อยูใ่นอ ำนำจควบคมุใน บ.ย่อย 1.70 2.12 - -

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 1,638.83 1,441.64 1,555.14 1,432.96

งบแสดงฐานะทางการเงนิ



อตัราสว่นทางการเงนิ
2562 2561 2560

Gross profit margin(%) 36.25% 21.95% 15.60%

EBITDA (%) 28.51% 4.76% (18.42%)

Net profit margin (%) 20.12% (0.01)% (27.03%)

Return on Asset (%) 10.51% (0.01)% (15.18%)

Return on Equity (%) 12.88% (0.01)% (22.48%)

Current ratio 5.17 2.42 1.90

Quick Ratio 3.94 1.91 1.53

D/E ratio 0.13 0.33 0.41
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กำรลงมติ วำระน้ีต้องผำ่นมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของ          
ผูถื้อหุ้นท่ีมำประชมุและออกเสียงลงคะแนน
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พิจำรณำรบัทรำบกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล
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ข้อเทจ็จริงและเหตผุล

ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ก าหนดใหบ้รษิทัจ่ายเงนิ
ปนัผลจากเงนิก าไรเท่านัน้ และขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 48 ก าหนดว่าคณะกรรมการอาจ
จ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว ในเมื่อเห็นวา่บรษิัทมผีลก าไร
สมควรพอที่จะท าเช่นนัน้ได้  และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราว
ต่อไป 

บรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธติามงบการเงนิ
เฉพาะของกจิการภายหลงัหกัภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล และการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย 
บรษิทัอาจก าหนดใหจ้่ายเงนิปนัผลแตกต่างไปจากนโยบายทีก่ าหนดไวไ้ด ้โดยจะขึน้อยู่กบั
ผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงนิ ภาวะเศรษฐกจิ และความจ าเป็นในการใช้เป็น
เงนิทุนหมนุเวยีนเพือ่บรหิารกจิการและการขยายธุรกจิของบรษิทั



วาระที ่4

23

ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร

คณะกรรมการบริษัทพจิารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรบัทราบการจดัสรรเงนิก าไรส่วนหน่ึงไว้เป็นทุ นส ารองตาม
กฎหมายและการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาล โดยจ่ายจากผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 
2562  ซึ่งอตัราการจ่ายเงนิปนัผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทัฯ และจากผลการด าเนินงานเดอืนมกราคม 
ถงึ พฤษภาคม 2563 รวมเป็นจ านวน  2 ครัง้ โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี

1. เน่ืองจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทีป่ระชุมบรษิทัครัง้ที ่5/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที ่1 
เมษายน 2563 จงึมมีตใิหเ้ลื่อนการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ออกไป และเพื่อเป็นการลดผลกระทบจากการเลื่อนการ
ประชุมดงักลา่วทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่5/2563 ดงักลา่วจงึมมีตอินุมตักิารจดัสรรเงนิก าไรส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารอง
ตามกฎหมายจ านวน 2,874,000.80 บาท และจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายจากก าไรสุทธปิระจ าปี 2562 สิ้นสุดวนัที่ 31
ธนัวาคม 2562 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท ส าหรบัผูถ้อืหุน้สามญัจ านวน 341,092,557 หุน้   รวมเป็นเงนิ
ปนัผลทีจ่า่ยจ านวนทัง้สิน้ 51,163,883.55 บาท และไดด้ าเนินการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เรยีบรอ้ยแลว้ในวนัที ่
15 เมษายน 2563 ทัง้น้ี บรษิทัไม่มกีารจ่ายเงนิปนัผลประจ าปี จากก าไรสุทธงิวดด าเนินงานปี 2562 สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 
2562 เพิม่เตมิอกี

2. ทีป่ระชุมบรษิทัครัง้ที่ 8/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 17 มถุินายน 2563 จดัสรรเงนิก าไรส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมาย
จ านวน 6,661,688.93 บาท และจา่ยเงนิปนัผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายจากก าไรสุทธงิวดด าเนินงาน  เดอืนมกราคม ถงึ พฤษภาคม 
2563 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท  ส าหรบัผูถ้อืหุน้สามญัจ านวน 341,092,557 หุน้ รวมเป็นเงนิปนัผลที่
จ่ายจ านวนทัง้สิ้น 51,163,883.55 บาท และได้ด าเนินการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้ือหุ้นเรยีบร้อยแล้วในวนัที่ 15
กรกฎาคม 2563
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รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560
1. ก าไรสทุธิ(ขาดทนุ) (บาท) 122,178,972 4,096,941 (219,341,285)

2. ก าไรสะสม(ขาดทนุสะสม) (บาท) 54,606,015 (64,698,956) (68,795,897)
3. จ านวนหุ้น 341,092,557 341,092,557 270,000,000

4. เงินปันผลจ่ายอตัราต่อหุ้น
• เงินปันผลระหว่างกาล(บาท/หุ้น)
• เงินปันผลประจ าปี (บาท/หุ้น)

0.15
งดจ่าย

-
งดจ่าย

-
งดจ่าย

5. รวมจ านวนเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้(บาท) 51,163,883.55 N/A N/A
6. สดัสว่นการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 93.70 N/A N/A

ขอ้มลูการเปรยีบเทยีบอตัราการจา่ยเงนิปนัผลส าหรบัผลประกอบการปี 2560 ถงึปี 2562



วาระที ่5

พิจำรณำและอนุมติักำรแต่งตัง้กรรมกำรแทน
กรรมกำรท่ีต้องออกตำมวำระ

รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ำยหนังสือเชิญประชมุ

ส่ิงท่ีส่งมำด้วยล ำดบัท่ี 3  (หน้ำ 21-28)
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ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 18 ก าหนดว่าในการประชุมผูถ้ือหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ 
กรรมการคดิเป็นจ านวนหนึ่งในสาม หรอืจ านวนใกลท้ีส่ดุกบัส่วนหนึ่งในสามจะตอ้งออกจาก
ต าแหน่ง โดยกรรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งกรรมการของ
บรษิทัในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 มรีายชือ่ดงัต่อไปน้ี

1. นายพลรชฎ เปียถนอม     ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ

2. นายสรุช     ล ่าซ า ต าแหน่งกรรมการ

3. นายเรอืงชยั กฤษณเกรยีงไกร ต าแหน่งกรรมการ
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บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจ ารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการ ตามกระบวนการสรรหาของบรษิทัเป็นการล่วงหน้า 92 วนั นับตัง้แต่วนัที ่3 กนัยายน 2562 ถงึ
วนัที ่3 ธนัวาคม 2562 ผา่นเวบ็ไซต์ของบรษิทัและปรากฏว่ามผีูถ้อืหุน้ เสนอบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตัง้เป็น
กรรมการ  ดงัน้ี

1. นายพริยิะ ธานีรณานนท ์ถอืหุน้จ านวน 20,000,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 5.86 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอก
เสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ ไดเ้สนอ  นาย อภชิาต ิสระมลู เพือ่พจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ

2. Mr. Phoukhaoka Mathouchan ผูถ้อืหุน้จ านวน 42,500,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 12.46 ของจ านวนหุน้
ที่มสีิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ ได้เสนอ นายเบญจพล นาคประเสริฐ เพื่อพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการ

ต่อมาเมื่อวนัที ่18 กุมภาพนัธ์ 2563 นายพริยิะ ธานีรณานนท์ ผูถ้อืหุน้ไดส้่งจดหมายถึงบรษิทัฯ เรื่องขอ
ยกเลกิการเสนอชือ่ นายอภชิาต ิสระมลู เพือ่เลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั
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คณะกรรมการไดพ้จิารณากลัน่กรองอย่างรอบคอบดว้ยความระมดัระวงัแลว้ว่า บุคคลทัง้ 3 
ท่านเป็นผู้มคีวามรู ้ประสบการณ์และความสามารถอนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน
และการเตบิโตของบรษิทั จงึได้เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาและอนุมตักิาร
แต่งตัง้ นายพลรชฎ เปียถนอม  นายสุรช ล ่าซ า และนายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร 
กรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง 

อย่างไรกต็าม เพื่อใหเ้ป็นไปตามสทิธขิองผู้ถอืหุ้น คณะกรรมการบรษิทัจะน าเสนอรายชื่อ
บุคคลที่ผูถ้อืหุน้รายใหญ่เสนอจ านวน 1 คน คอื นายเบญจพล นาคประเสรฐิ ใหท้ี่ประชุมผู้
ถอืหุน้พจิารณา 
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โดยกรรมการซึง่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 มจี านวน 3 ต าแหน่ง ดงันัน้ ผู้
ถอืหุ้นจะต้องพจิารณาเลอืกบุคคลจ านวน 3 คนจากรายชื่อบุคคลที่เสนอจ านวน 4 คน  เพื่อแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการบรษิทั  โดยมหีลกัเกณฑก์ารออกเสยีงลงคะแนนและการนับคะแนนการเลอืกตัง้กรรมการดงัน้ี
หลกัเกณฑก์ารออกเสยีงลงคะแนนและการนับคะแนนการเลอืกตัง้กรรมการ เป็นดงัน้ี

1. เน่ืองดว้ยจ านวนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระในครัง้น้ีมจี านวน 3 ต าแหน่ง ดงันัน้ผูถ้อืหุ้นมสีทิธลิงคะแนนเลอืก
บคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการไดไ้ม่เกนิจ านวน 3 คน เท่านัน้

2. ในการเลอืกตัง้กรรมการบรษิทั จะใชว้ธิกีารออกเสยีงลงคะแนนเป็นรายบุคคล และบรษิทัจะจดัเกบ็บตัรลงคะแนนทุกใบ
เพือ่นับคะแนน โดยบรษิทัจะจดัเกบ็พรอ้มกนัในคราวเดยีวภายหลงัทีล่งคะแนนครบทัง้ 4 คนแลว้ 
บคุคลใดจะไดร้บัการเลอืกตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัจะตอ้งไดร้บัมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้อื
หุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ตามมาตรา 107 ของพรบ. บรษิทัมหาชนซึ่งก าหนดส าหรบัมตขิองที่ประชุมผูถ้อื
หุน้ในกรณีปกต ิโดยบรษิทัจะนับคะแนนเสยีงทีอ่อกเสยีงลงคะแนนเหน็ดว้ยและไม่เหน็ดว้ยเป็นฐานเสยีงเท่านัน้ จะไม่นับ
คะแนนเสยีง งดออกเสยีง หรอืบตัรเสยี เป็นฐานในการนับคะแนน  

3. ผูถ้อืหุน้ประสงคเ์ลอืกบุคคลทีถู่กเสนอชื่อรายใด ขอใหก้ากบาทในช่องเหน็ด้วยตรงชื่อบุคคลทีท่่ านประสงคจ์ะเลอืก โดย
ขอให้ผู้ถือหุ้นกากบาทช่องเห็นด้วยไม่เกิน 3 รายชื่อเท่านัน้ หากบตัรลงคะแนนบตัรใดกากบาทเห็นด้วยมากกว่า 3
รายชื่อ จะถอืวา่เป็นบตัรเสยีและไมน่ับเป็นฐานเสยีงในการนับคะแนน
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ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร

4. หากผูถ้อืหุน้ไม่ไดก้ากบาทตรงรายชื่อใด  ไม่ว่าในช่องเหน็ดว้ยหรอืไม่เหน็ดว้ย บรษิทัจะถอืว่ าท่านประสงค์จะงด
ออกเสยีงส าหรบัรายชือ่นัน้ และจะไมน่บัคะแนนเสยีงของทา่นเป็นฐานเสยีงในการนบัคะแนน

5. หากผูถ้อืหุน้ท่านใดไมป่ระสงค์จะออกเสยีงลงคะแนนส าหรบับุคคลใด ขอใหก้ากบาทในชอ่งงดออกเสยีง ในรายชื่อ
นัน้ และบรษิทัจะไม่นับคะแนนของท่านเป็นฐานเสยีงในการนับคะแนน หากผูถ้อืหุ้นไม่เหน็ด้วยกับรายชื่อใด ก็
สามารถกากบาทช่องไม่เหน็ด้วยในรายชื่อนัน้ คะแนนเสยีงของท่านจะถูกนับรวมเป็นฐานเสยีงในการค า นวณ
คะแนนเสยีง

6. หนงัสอืมอบฉนัทะฉบบัใดมกีารกากบาทเลอืกบุคคลมากกวา่ 3 รายชือ่ บรษิทัจะถอืวา่เป็นการลงมตทิีไ่มถู่กตอ้งโดย
จะถอืวา่การลงมตนิัน้เป็นบตัรเสยีและจะไมน่บัเป็นคะแนนเสยีงดงักลา่วเป็นฐานเสยีงในการนบัคะแนน

7. หนังสอืมอบฉนัทะฉบบัใดไม่มกีารเลอืกบุคคลรายใด จะถอืว่าท่านไมป่ระสงคจ์ะออกเสยีงลงคะแนนเลอืกบุคคลใด
เป็นกรรมการ และบรษิทัจะนบัคะแนนเป็นงดออกเสยีงทัง้ 4 รายชือ่
รายละเอยีดประวตัขิองบุคคลทัง้ 4 ทา่น ปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่3 และคุณสมบตัขิองกรรมการอสิระของ
บรษิทัเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด
(รายละเอยีดนิยามกรรมการอสิระปรากฏตาม สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่4)
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ตัวอย่างการกากบาท บตัรดี

บตัรเสีย
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ช่ือ นำยพลรชฎ    เปียถนอม

อำยุ 67 ปี

สญัชำติ ไทย

วฒิุกำรศึกษำ • ปริญญำโท กำรจดักำร สถำบนับณัฑิตบริหำรธรุกิจศศินทร์
แห่งมหำวิทยำลยัจฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั

• ปริญญำโท บริหำรธรุกิจ สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์
กำรอบรมบทบำทหน้ำท่ี
กรรมกำร

• Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 118/2009

• Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 78/2009

• Audit Committee Program(ACP) รุน่ท่ี 31/2010

• Role of Compensation Committee (RCC) รุน่ท่ี 19/2014

• Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ 33/2019
ประวติักำรท ำงำน • ผูอ้ ำนวยกำรโครงกำรศนูยน์วตักรรมทำงธรุกิจ คณะ

บริหำรธรุกิจ สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์

• กรรมกำร บริษทั เอม็ดิก อินเตอรเ์ทรด จ ำกดั

• กรรมกำร บริษทั เอม็ดิก โฮลด้ิง จ ำกดั
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ช่ือ นำยสุรช ล ำ่ซ ำ

อำยุ 54  ปี

สญัชำติ ไทย

วฒิุกำรศึกษำ • ปริญญำโท บริหำรธรุกิจมหำบณัฑิต สำขำกำรจดักำร สถำบนั
บณัฑิตบริหำรธรุกิจศศินทร์

• ปริญญำโท M.A., Communications, New York University

• ปริญญำตรี B.A., Marketing and Consumer Studies, 
Syracuse University, Syracuse, New York

กำรอบรมบทบำทหน้ำท่ี
กรรมกำร

• ประกำศนียบตัรชัน้สูง ปศส.1 สถำบนัพระปกเกล้ำ

• Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 40/2548 
ประวติักำรท ำงำน • กรรมกำร รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ บริษทั ลอ็กซเล่ย์ จ ำกดั 

(มหำชน)

• กรรมกำร บริษทั ลอ็กซเล่ย ์ออบิท จ ำกดั (มหำชน)

• กรรมกำรนวตักรรมแห่งชำติ ส ำนักนวตักรรมแห่งชำติ
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ช่ือ นำยเรอืงชยั  กฤษณเกรียงไกร

อำยุ 54 ปี

สญัชำติ ไทย

วฒิุกำรศึกษำ • ปริญญำโท เศรษฐศำสตรธ์รุกิจ คณะพฒันำกำรเศรษฐกิจ 
สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์

• ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตรบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้ำ สำขำ
ไฟฟ้ำก ำลงั) ปี 2532 สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนคร
เหนือ

กำรอบรมบทบำทหน้ำท่ีกรรมกำร • Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 116/2015

• Financial Statements for Directors (FSD) รุน่ 27/2015

• Director Certification Program(DCP) รุน่ท่ี 236/2017

ประวติักำรท ำงำน • รองกรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย่ี์ จ ำกดั(มหำชน)

• ผูจ้ดักำรฝ่ำยขำยต่ำงประเทศ บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย่ี์ จ ำกดั
(มหำชน)

• ผูจ้ดักำรฝ่ำยขำย บริษทั พีพีซี เอเชียนอินซูเลเตอร ์จ ำกดั

• ผูจ้ดักำรฝ่ำยขำย OEM บริษทั เกตส ์ยูนิตตะ ประเทศไทย จ ำกดั

• กรรมกำรบริษทั คิวทีซี ปำนโก จ ำกดั
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ช่ือ นำยเบญจพล    นำคประเสริฐ
อำยุ

สญัชำติ

45 ปี

ไทย
วฒิุกำรศึกษำ • ปริญญำโท บริหำรธรุกิจ (วิชำเอกกำรบริหำรจดักำร) Master of 

Business Administration, Chapman University, California, USA

• ปริญญำตรี บริหำรธรุกิจ (วิชำเอกกำรตลำด) 
มหำวิทยำลยัอสัสมัชญั

กำรอบรมบทบำทหน้ำท่ีกรรมกำร • หลกัสูตร วธอ. สถำบนัวิทยำกำรธรุกิจและอตุสำหกรรม

• หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)

• หลกัสูตร Practical Tanker Chartering, Cambrige Academy of 
Transport, UK

ประวติักำรท ำงำน • ผูอ้ ำนวยกำร องคก์ำรสวนสตัวใ์นพระบรมรำชูปถมัภ์

• กรรมกำรและเลขำนุกำร คณะกรรมกำรก่อสรำ้งสวนสตัวแ์ห่งใหม่

• รองกรรมกำรผูจ้ดักำร บจก.กลุ่มเกษตรมำรเ์กต็ต้ิง

• ผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรตลำด บจก.วีนนีเมก็ซอ์ตุสำหกรรม

• ผูท้รงคณุวฒิุ ในผูต้รวจกำรแผน่ดิน

• กรรมกำร องคก์ำรตลำด กระทรวงมหำดไทย

• คณะท ำงำน รมช. กระทรวงกำรต่ำงประเทศ

• คณะท ำงำน รมช. กระทรวงพำณิชย์
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กำรลงมติ วำระน้ีต้องผำ่นมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของ          
ผูถื้อหุ้นท่ีมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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พิจำรณำและอนุมติักำรแต่งตัง้กรรมกำรใหม่

รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ำยหนังสือเชิญประชมุ

ส่ิงท่ีส่งมำด้วยล ำดบัท่ี 5  (หน้ำ 30-31)
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ข้อเทจ็จริงและเหตผุล

เมือ่วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์2563 มผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ คอื นาย Litsamy Latsavong ถอืหุน้จ านวน
รวมทัง้สิน้ 42,500,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 12.46 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายได้แลว้ทัง้หมด ได้
เสนอใหพ้จิารณาเพิม่เตมิจ านวนกรรมการของบรษิทัจ านวน 1 คน (จากเดมิ 11 คน เพิม่เป็น
จ านวน 12 คน) และเสนอนายนรชิต สิงหเสนี เป็นกรรมการ โดยให้เหตุผลว่า เพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพและประสทิธิภาพในการบรหิารกิจการและการด าเนินธุรกิจของบรษิัท อนัจะเป็น
ประโยชน์ต่อบรษิทัและผูถ้อืหุน้ต่อไป

คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและบรรษทัภบิาล ไดพ้จิารณาคุณสมบตัขิองบุคคล
ดงักล่าวแล้วเป็น ผูท้ีม่คีวามเหมาะสมดา้นคุณวุฒ ิความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ไมไ่ดป้ระกอบกจิการใด ๆ หรอืถอืหุน้ในกจิการใดทีม่สีว่นแขง่ขนักบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ  
คณะกรรมการสรรหาฯ จงึเหน็สมควรเสนอให้ นายนรชติ สงิหเสนี ด ารงต าแหน่งกรรรมการ
ของบรษิทัฯ เพิม่เตมิได้
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ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร

คณะกรรมการไดพ้จิารณากลัน่กรองอยา่งรอบคอบและระมดัระวงัแลว้ จงึไดเ้หน็สมควรเสนอ
ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตักิารแต่งตัง้ นายนรชติ สงิหเสนี เขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบรษิทัฯ เพิม่อกี 1 ต าแหน่ง ตามทีเ่สนอ ดงันัน้ภายหลงัการแต่งตัง้จ านวน
กรรมการของบริษัทฯ จะมจี านวนทัง้สิ้น 12 ท่าน ซึ่งบุคคลดงักล่าวได้ผ่านกระบวนการ
กลัน่กรองของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และ
คณะกรรมการบรษิทั
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ช่ือ นำยนรชิต สิงหเสนี
อำยุ 65 ปี สญัชำติ ไทย
วฒิุกำรศึกษำ • ศิลปศำสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ ด้ำนรฐัประศำสนศำสตรส์ำขำควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงประเทศ มหำวิทยำลยัเกษมบณัฑิต

• ปริญญำโท จำก The Fletcher School of Law and Diplomacy สหรฐัอเมริกำ โดย ทุนพีริวฟอยด์

• ปริญญำตรี นิติศำสตรบ์ณัฑิต (เกียรตินิยม) จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั
กำรอบรมบทบำทหน้ำท่ีกรรมกำร • Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 113/2552

ประวติักำรท ำงำน • รบัรำชกำรในกระทรวงกำรต่ำงประเทศ (ปี2522)

• เลขำนุกำรตรี โท เอก สถำนเอกอคัรรำชทูต ณ กรงุมะนิลำ

• หวัหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำรรฐัมนตรี (พล.อ.อ.สิทธิ เศวตศิลำ)

• อคัรรำชทูต ท่ีปรึกษำ คณะผู้แทนถำวรประจ ำองคก์ำรสหประชำชำติ ณ นครนิวยอรก์

• รองอธิบดีกรมเอเชียตะวนัออก

• รองอธิบดีกรมองคก์ำรระหว่ำงประเทศ

• Chief of Staff ของรฐัมนตรีสุรินทร ์พิศสุวรรณ

• อธิบดีกรมสำรนิเทศ และโฆษกกระทรวงกำรต่ำงประเทศ

• อธิบดีกรมเอเชียตะวนัออก

• เอกอคัรรำชทูต ณ กรงุเวลลิงตนันิวซีแลนด ์ซำมวัและตองกำ

• รองปลดักระทรวงกำรต่ำงประเทศด้ำนทวิภำคี

• รองปลดักระทรวงกำรต่ำงประเทศด้ำนพหภุำคี

• เอกอคัรรำชทูต ผู้แทนถำวร ประจ ำองคก์ำรสหประชำชำติ ณ นครนิวยอรก์

• ปลดักระทรวงกำรต่ำงประเทศ

• หลงัเกษียณอำยุรำชกำร ได้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมกำรและโฆษกของคณะกรรมกำรร่ำงรฐัธรรมนูญ (กรธ.)

• ประธำนกรรมกำร มูลนิธิไทย

• กรรมกำร รำงวลัสมเดจ็เจ้ำฟ้ำ มหิดล

• กรรมกำรบริหำร สถำบนัพระปกเกล้ำ

• กรรมกำร กำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย
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กำรลงมติ วำระน้ีต้องผำ่นมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของ          
ผูถื้อหุ้นท่ีมำประชมุและออกเสียงลงคะแนน
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พิจำรณำและอนุมติั

กำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร
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ข้อเทจ็จริงและเหตผุล

คณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และบรรษทัภบิาล จะเป็นผูพ้จิารณาก าหนดค่าตอบแทน
ของกรรมการ จากผลประกอบการของบรษิทัในปีทีผ่า่นมา การปฏบิตังิานและความรบัผดิชอบของ
กรรมการ โดยเปรยีบเทยีบอ้างองิกบัธุรกจิในประเภทเดยีวกบับรษิทัหรอืใกล้เคยีงกบับรษิทั ซึ่ง
บรษิทัมกีารจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในรูปแบบ เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดอืน และ
คา่ตอบแทนรายเทา่นัน้  ไมม่คีา่ตอบแทนในรปูแบบอื่นและสทิธปิระโยชน์อื่น   ทัง้นี้กรรมการทีเ่ป็น
ผูบ้รหิารของบรษิทัจ านวน 2 ทา่น จะไมไ่ดร้บัคา่ตอบแทนรายเดอืนและคา่ตอบแทนรายปี
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วาระที ่7
2563 ปีท่ีเสนอ 2562

ค่ำเบี้ยประชุม (บำท/ต่อกำรประชุม) คงเดิม (บำท/ต่อกำรประชุม)
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

ค่ำตอบแทนรำยเดือน
ประธานคณะกรรมการบรษิทั 25,000 25,000
กรรมการบรษิทั 20,000 20,000
ค่ำตอบแทนรำยปี จ่ำยไม่เกิน 6 ล้ำนบำท จา่ยไมเ่กนิ 6 ลา้นบาท
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วาระที ่7

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล

ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 ได้อนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั 
ประกอบดว้ย ค่าเบี้ยประชุม  ค่าตอบแทนรายเดอืน  และค่าตอบแทนรายปี โดยมกีาร
จา่ยคา่ตอบแทนจรงิตามรายละเอยีดในตาราง
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รายช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง ค่าเบีย้ประชุม 2562

ค่า
ตอบแทน
รายเดือน  
รวมทัง้ปี 

2562

โบนัสประจ าปี
2562

รวมจ่าย

กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาฯ

1. นายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมการ 160,000 - - 300,000 1,333,000 1,793,000

2. นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์
กรรมการ/ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 120,000 75,000 - 240,000 666,600 1,101,600

3. นายพลรชฎ  เปียถนอม
ประธานกรรมการ
สรรหาฯ/ กรรมการ/ กรรมการ
ตรวจสอบ

90,000 50,000 30,000 240,000 666,600 1,076,600

4. นางวสรา      โชติธรรมรัตน์ กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ 90,000 40,000 - 220,000 611,500 961,500

5. ดร. กมล       ตรรกบุตร
กรรมการ/
กรรมการสรรหาฯ 90,000 - 20,000 220,000 611,500 941,500

6. นายสุรช       ล ่าซ า กรรมการ 15,000 - - 240,000 666,600 936,000

7. นายวีระพล    วีระวงศ์ กรรมการ 90,000 - - 240,000 666,600 996,600

8. นายปรีดี        งามสันติกุล กรรมการ 60,000 - - 140,000 388,800 588,800

9. นายไพโรจน์    บุญป้ัน กรรมการ 60,000 - - 140,000 388,800 588,800

10. นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน
กรรมการ/
กรรมการสรรหาฯ 120,000 - 20,000 - - 140,000

11. นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร กรรมการ 120,000 - - - - 120,000

รวม 1,015,000 165,000 70,000 1,980,000 6,000,000 9,230,000



วาระที ่7

กำรลงมติ วำระน้ีต้องผำ่นมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ       
2 ใน 3 ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชมุ

ค ำนวณฐำนคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผูถื้อหุ้นทัง้หมดท่ีมำประชมุท่ีออก
เสียงเหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย และงดออกเสียง
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วาระที ่8

พิจำรณำและอนุมติักำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและ
ก ำหนดค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชี
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วาระที ่8
ข้อเทจ็จริงและเหตผุล

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดใหท้ีป่ระชุมผูถ้อื
หุ้นสามญัประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชทีุกปี ในการแต่งตัง้สามารถ
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชคีนเดมิได้
คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทได้มคีวามเห็นว่า สมควรแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต    
นายนรนิทร์ จรูะมงคล เลขผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 8593 และ/หรอื นางสาวกญัญาณฐั ศรรีตัน์
ชชัวา เลขผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 6549 และ/หรอื นายธรีศกัดิ ์ฉัว่ศรสีกุล เลขผูส้อบบญัชรีบั
อนุญาต 6624 และ/หรอื นายสมคดิ เตยีตระกูล เลขผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 2785 จากบรษิทั 
แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัส าหรบัปี 2563 และก าหนดค่าสอบบญัชเีป็น
จ านวนเงนิ ไมเ่กนิ 1,585,000 บาทต่อปี โดยไมร่วมคา่ใชจ้า่ยอื่น ๆ
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วาระที ่8

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ค่ำสอบบญัชี รอบปีบญัชี 2563 รอบปีบญัชี 2562

1. ค่ำสอบบญัชี 1,585,000 บำท 1,545,000 บำท

2. ค่ำบริกำรอ่ืน ๆ - -
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วาระที ่8

กำรลงมติ วำระน้ีต้องผำ่นมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของ          
ผูถื้อหุ้นท่ีมำประชมุและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที ่9

พิจำรณำและอนุมติักำรแก้ไขเพ่ิมเติม

ข้อบงัคบัของบริษทั
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ข้อเทจ็จริงและเหตผุล
ขอ้บงัคบัของบรษิทั หมวด 3 เรื่องกรรมการและอ านาจกรรมการ ขอ้ที่ 15 

เรื่องจ านวนกรรมการ เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการที่ด ีตามแนว
ปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประ เทศไทย ซึ่ ง ได้ ให้แนวทางไว้ว่ า 
คณะกรรมการควรมีขนาดที่ เหมาะสมและประกอบด้วยบุคลที่มีความรู ้
ประสบการณ์ และความสามารถที่ เพียงพอ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่า งมี
ประสทิธภิาพ โดยต้องมจี านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกนิ 12 คน ทัง้น้ี
ขึน้อยูก่บัขนาด ประเภท และความซบัซอ้นของธุรกจิ

ขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ที ่17 เรื่องการใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นเลอืกตัง้กรรมการ
นัน้ พบว่าเน้ือหาที่ระบุยงัมคีวามไม่ชดัเจน  เพื่อใหเ้กดิความเข้าใจตรงกนัและมี
ความชดัเจนในทางปฏบิตั ิ จงึขอแก้ไขขอ้บงัคบัขอ้ 17 ของบรษิทั  ทัง้น้ีไดผ้่าน
การตรวจสอบจากทีป่รกึษากฎหมายแลว้
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วาระที ่9



ข้อเทจ็จริงและเหตผุล

วาระที ่9

54

ข้อบงัคบัเดิม ข้อบงัคบัฉบบัใหม่
ขอ้ 15 . บรษิทัมคีณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อย หา้ 
(5) คน และใหค้ณะกรรมการเลอืกตัง้กรรมการดว้ยกนัเป็นประธานกรรมการ 
และอาจเลอืกรองประธานกรรมการ และต าแหน่งอื่นตามทีเ่หน็เหมาะสมด้วย
กไ็ด ้และกรรมการไมน้่อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมถีิน่ที่
อยูใ่นราชอาณาจกัร

ขอ้ 15 . บรษิทัมคีณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ห้า 
(5) คนแต่ไม่เกนิสบิสอง(12)คน และให้คณะกรรมการเลอืกตัง้กรรมการ
ด้วยกนัเป็นประธานกรรมการ และอาจเลอืกรองประธานกรรมการ และ
ต าแหน่งอื่นตามทีเ่หน็เหมาะสมดว้ยกไ็ด ้และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจกัร

ขอ้ 17. ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
ดงัต่อไปนี้

1)ผูถ้อืหุน้คนหน่ึงมคีะแนนเสยีงเท่าจ านวนหุน้ทีต่นถอื

2)ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียูเ่ลอืกตัง้บุคคลคนเดยีวหรอืหลาย
คนเป็นกรรมการกไ็ด ้ในกรณทีีเ่ลอืกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่ง
คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไมไ่ด ้

3)บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้
เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใน
กรณทีีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิ
จ านวนกรรมการทีจ่ะพงึม ีหรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้้เป็นประธานเป็นผู้
ออกเสยีงชีข้าด

ขอ้ 17. ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการโดยใชเ้สยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้
ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปน้ี

1)ผูถ้อืหุน้คนหน่ึงมคีะแนนเสยีงเท่าจ านวนหุน้ทีต่นถอื

2)ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียูเ่ลอืกตัง้บุคคลคนเดยีวหรอืหลายคน
เป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่ง
คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไมไ่ด ้

3)บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็น
กรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นั ้น ในกรณีที่
บุคคลซึ่งได้รบัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากันเกนิจ านวน
กรรมการทีจ่ะพงึม ีหรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีง
ชีข้าด



วาระที ่9

กำรลงมติ วำระน้ีต้องผำ่นมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4
ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชมุ และมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

ค ำนวณฐำนคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผูถื้อหุ้นทัง้หมดท่ีมำประชมุท่ีออก
เสียงเหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย และงดออกเสียง
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วาระที ่10

พิจำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำมี)
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ขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะ
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