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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                     
 และออกเสยีงลงคะแนนไดแ้ก่วาระ 3, 4, 5 และ 7  ซึง่บรษิทัจะค านวณฐานคะแนน    
 เสยีงโดยนับเฉพาะคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ซึง่มสีทิธอิอกเสยีงทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ย
 และไมเ่หน็ดว้ยเท่านัน้ โดยไมร่วมคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีง 

 5.2    วาระที่ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีง
 ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุม ได้แก่วาระที่ 6 ซึ่งบรษิทัจะค านวณฐานคะแนน
 เสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทัง้หมดที่มาประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็น
 ดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยี 
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วธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนน 
 5.3    วาระที่ 8 จะต้องผ่านมตอินุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผูถ้ือหุ้น 

 ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง ซึ่งบรษิทัจะค านวณฐานคะแนนเสยีงโดยนับเสยีง
 ของผูถ้อืหุน้ทัง้หมดทีม่าประชุมทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง และ  
 บตัรเสยี 

 

  ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคดัค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น      
 ใหถ้อืวา่ทีป่ระชมุเหน็ชอบ หรอือนุมตัเิป็นเอกฉนัท์ 

          

  บรษิทัจะไม่น าบตัรเสยีมาเป็นฐานในการนับคะแนนเสยีง ยกเวน้วาระที่ 6 และ 8 
 จะน ามารวมค านวณเป็นฐานในการนบัคะแนนเสยีงดว้ย 
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วาระที ่1 

พิจารณารบัทราบรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2563 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชมุ 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 2  (หน้า 9-24) 
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วาระที ่1 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 
 การประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2563 ของบรษิทัได้ถูกจดัขึน้เมื่อ 30 กรกฎาคม 

2563 และบรษิทัไดจ้ดัท ารายงานการประชุมซึง่คณะกรรมการเหน็วา่ถูกตอ้งตามมตทิี่
ประชุม และไดจ้ดัสง่รายงานการประชุมน้ีใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายใน
ระยะเวลา 14 วนันับแต่วนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้  และไดน้ าขึน้บนเวบ็ไซตข์องบรษิทั 
(http://www.qtc-energy.com) เมือ่วนัที ่7 สงิหาคม 2563 เพือ่เปิดเผยแก่ผูถ้อืหุน้และ
นกัลงทุนทัว่ไปแลว้ และปรากฏวา่ไมม่ผีูใ้ดคดัคา้นหรอืขอแกไ้ข 

 
ความเหน็ของคณะกรรมการ 

 เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบรายงาน การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ประจ าปี 2563  
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วาระที ่2 

พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทั 

ในรอบปี 2563 
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ความภาคภูมใิจ 
ผลการประเมินการก ากับดูแลกจิการทีด่โีดย IOD 

ผลการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถอืหุน้สามัญ 
ประจ าปีโดยสมาคมส่งเสริมนักลงทนุไทย 

บริษัทผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏบิัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต 

ผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
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ผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
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เกยีรตบิัตร 
คารบ์อนฟุตพริน้ขององคก์ร 

Sustainability 
Disclosure Recognition 

รางวัลองคก์ร 
ต้นแบบครอบครัวมีสุข 

รางวัลองคก์รต้นแบบ 
ครอบครัวมีสุข “ดเีด่น” 



ผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
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ผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
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ผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
ก าไรสุทธิ 
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คู่มือปฏิบัตกิารในภาวะวกิฤตโควดิ-19 

ผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
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ด าเนินการย้ายจาก mai ไปจดทะเบยีนที ่SET  



วาระที ่3 

พิจารณาและอนุมติังบการเงินของบริษทัส าหรบั 

รอบปีบญัชีส้ินสดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

รายละเอียดปรากฏในงบการเงิน 

แบบ 56-1 One Report 2563 (หน้า 94-168)  
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วาระที ่3 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 

    คณะกรรมการบรษิทัได้จดัให้มกีารจดัท างบการเงนิส าหรบัรอบปีบญัชสีิ้นสุด   
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตไดต้รวจสอบรบัรองแลว้  
เพื่อน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตัิในการประชุมสามญัประจ าปี 
ตามมาตรา 112 แหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนด 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

 เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบรษิทัส าหรบั
รอบปีบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2563 ซึง่ไดผ้า่นการตรวจสอบจาก
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแลว้  
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งบก าไรขาดทุน 
หนว่ย  ลา้นบาท 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ 

2563 2562 2563 2562 

รายได้  

 รายได้จากการขาย  977.25 937.16 830.48 788.47 

 รายได้จากการบริการ  42.24 28.01 42.34 28.01 

 รายได้อ่ืน  17.75 18.50 21.00 20.44 

 รวมรายได้  1037.24 983.67 893.82 836.92 

ต้นทนุและค่าใช้จ่าย  

 ต้นทุนขาย และบริการ (706.46) (615.25) (665.34) (576.47) 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (146.50) (153.17) (135.76) (126.55) 

 รวมค่าใช้จ่าย  (852.96) (768.43) (801.10) (703.02) 

 ก าไร (ขาดทุน) ก่อนหกัต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้  187.48 217.63 198.81 136.42 

 ต้นทุนทางการเงิน (2.33) (8.87) (2.03) (5.98) 

 ผลประโยชน์ภาษีเงินได้ (27.44) (8.70) (18.65) (8.26) 

 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ  157.53 198.40 178.13 122.18 

 ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร ์
ประกนัภยั 0.54 0 0.54 0 

 ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (0.39) (1.22) 0 0 

 ก าไรต่อหุ้น 0.46 0.58 0.52 0.36 
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หนว่ย  ลา้นบาท 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ 

2563 2562 2563 2562 
สินทรพัย ์

  เงินสดและรายการเทียบเท่า 152.32 144.23 76.25 68.76 

  ลูกหน้ีการค้า 182.08 125.19 156.47 98.25 

  สินค้าคงเหลือ 166.54 198.50 166.54 198.50 

  สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน 655.20 565.20 507.15 425.57 

  เงินลงทุนในบริษทัรว่มและบริษทัยอ่ย - - 583.99 583.99 

  ท่ีดิน อาคาร อปุกรณ์  652.39 670.52 346.82 346.34 

  สญัญาขายไฟฟ้า 92.06 100.50 - - 

  เงินให้กู้ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้อง - - - - 

  สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 35.07 52.25 26.75 23.11 

  รวมสินทรพัย ์ 1,935.66 1,856.37 1,863.97 1,744.59 

หน้ีสิน 
  เงินกู้ยืมระยะสัน้ - 77.04 - 77.04 

  เจ้าหน้ีการค้า 117.40 50.91 116.57 50.51 

  เงินกู้ยืมถึงก าหนดใน1ปี - 24.30 - 1.74 

  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 126.44 65.30 117.90 60.15 

  เงินกู้ระยะยาว - - - - 

  รวมหน้ีสิน 243.48 217.55 234.47 189.44 

ส่วนของผูถื้อหุ้น  
  ทุน 341.09 341.09 341.09 341.09 

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

  ส ารองตามกฎหมาย 31.78 22.87 31.78 22.87 

  ก าไรสะสม 141.71 96.84 120.05 54.61 

     องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (2.87) (2.54) - - 

     ส่วนได้เสียท่ีไม่อยูใ่นอ านาจควบคมุใน บ.ย่อย 1.61 1.70 - - 

  รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 1,692.19 1,638.83 1,629.50 1,555.14 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 



อตัราสว่นทางการเงนิ 
  2563 2562 2561 

Gross profit margin(%) 30.70% 36.25% 21.95% 

EBITDA (%) 20.92% 28.51% 4.76% 

Net profit margin (%) 15.14% 20.12% (0.01)% 

Return on Asset (%) 9.89% 10.51% (0.01)% 

Return on Equity (%) 9.47% 12.88% (0.01)% 

Current ratio 5.28 5.17 2.42 

Quick Ratio 4.32 3.94 1.91 

D/E ratio 0.14 0.13 0.33 
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วาระที ่3 

การลงมติ วาระน้ีต้องผา่นมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ          
  ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่4 

พิจารณาและอนุมติัการจ่ายเงินปันผล และ 

การจดัสรรก าไร ส าหรบัผลการด าเนินงานส้ินสดุ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
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 ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 

     ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ มาตรา 116 และตาม
ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 49 และ ขอ้ 50 ก าหนดให ้
1. ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ตอ้งพจิารณาการจดัสรรเงนิก าไรและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 
2. บรษิทัฯตอ้งจดัสรรก าไรสทุธปิระจ าปีสว่นหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารอง ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 5 ของก าไร
สทุธปิระจ าปี หกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมจี านวนไมน้่อยกวา่
รอ้ยละ 10  ของทุนจดทะเบยีน 
3. การจา่ยเงนิปันผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิก าไรจะกระท ามไิด ้ในกรณีทีบ่รษิทัฯ ยงัมยีอด
ขาดทุน สะสมอยู ่หา้มมใิหจ้่ายเงนิปันผล 

     บรษิทัมนีโยบายจา่ยเงนิปันผลในอตัราไมต่ ่ากวา่รอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธติามงบการเงนิเฉพาะ
ของกจิการภายหลงัหกัภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล และการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย บรษิทัอาจ
ก าหนดใหจ้่ายเงนิปันผลแตกต่างไปจากนโยบายทีก่ าหนดไวไ้ด ้โดยจะขึน้อยูก่บัผลประกอบการ 
สภาพคล่องทางการเงนิ ภาวะเศรษฐกจิ และความจ าเป็นในการใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีนเพือ่บรหิาร
กจิการและการขยายธุรกจิของบรษิทั 
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ความเหน็ของคณะกรรมการ 

      คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตัิ
การจดัสรรเงนิก าไรส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 8,906,695 บาท และการ
จ่ายเงนิปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานส าหรบัปีบญัชสีิน้สุด วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ในอตัรา
หุน้ละ 0.25 บาท (ยีส่บิห้าสตางค์) ส าหรบัหุ้นจ านวน 341,092,557 หุ้น รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 
85,273,139.25 บาท (แปดสบิหา้ลา้นสองแสนเจด็หมื่นสามพนัหน่ึงรอ้ยสามสบิเกา้บาทยีส่บิ
ห้าสตางค์) โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรบัเงนิปันผล ในวนัที่ 5 พฤษภาคม 2564 
(Record Date) และก าหนดจา่ยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่19 พฤษภาคม 2564  

      ทัง้น้ี บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรสุทธิงวดด าเนินงาน เดือน 
มกราคม ถงึ พฤษภาคม 2563 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท และเมื่อรวม
กบัเงนิปันผลทีข่ออนุมตัใินครัง้น้ี บรษิทัจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2563 เท่ากบัอตัราหุน้ละ 0.40 
บาท (สีส่บิสตางค)์ 
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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 านวนหุน้ 341,092,557 341,092,557 270,000,000 

4. เงินปันผลจ่ายอตัราต่อหุน้ 
 เงินปันผลระหว่างกาล(บาท/หุน้) 
 เงินปันผลประจ าปี (บาท/หุน้) 

  
0.15 
งดจ่าย 

  
- 

งดจ่าย 

  
- 

งดจ่าย 

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

ขอ้มลูการเปรยีบเทยีบอตัราการจา่ยเงนิปันผลส าหรบัผลประกอบการปี 2560 ถงึปี 2562 



วาระที ่4 

การลงมติ วาระน้ีต้องผา่นมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ          
  ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่5 

พิจารณาและอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทน
กรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชมุ 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 3  (หน้า 25-32) 
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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 2564 มรีายชือ่ดงัต่อไปน้ี 

1. นายเกรกิไกร  จรีะแพทย ์           ต าแหน่งประธานคณะกรรมการบรษิทักรรมการอสิระ 
2. นายณฐัพล     ลลีาวฒันานนัท ์ ต าแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
    และกรรมการอสิระ 
3. นางวสรา        โชตธิรรมรตัน์ ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
4. นายวรีะพล     วรีะวงศ ์  ต าแหน่งกรรมการ (ไดล้าออกจากต าแหน่ง 
    เมือ่วนัที ่18 มกราคม 2564) 
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วาระที ่5 
 ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณา
เลอืกตัง้เป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาของบรษิทัเป็นการล่วงหน้า 92 วนั นับตัง้แต่
วนัที ่3 กนัยายน 2563 ถงึวนัที ่3 ธนัวาคม 2563 ผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทั ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อื
หุน้เสนอวาระการประชมุและเสนอชือ่บุคคลเพือ่พจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
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ความเหน็ของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการได้พจิารณากลัน่กรองอย่างรอบคอบด้วยความระมดัระวงัแล้วว่า บุคคลทัง้     
3 ท่าน เป็นผูม้คีวามรู ้ประสบการณ์และความสามารถอนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน
และการเตบิโตของบรษิทั จงึได้เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาและอนุมตักิาร
แต่งตัง้ นายเกรกิไกร จรีะแพทย์,นายณัฐพล ลลีาวฒันานันท์ และนางวสรา โชตธิรรมรตัน์  
กรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหน่ึง และมมีตเิสนอ
ให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตัง้ นายพรเทพ ปันยารชุน เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทน      
นายวรีะพล วรีะวงศ ์
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วาระที ่5 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

 รายละเอยีดประวตัขิองบุคคลทัง้ 4 ท่าน ปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่3 หน้า 
25-32 และคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด (รายละเอยีดนิยามกรรมการอสิระปรากฏตาม 
สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่4 หน้า 33) 
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ช่ือ นายเกริกไกร  จีระแพทย ์

อายุ 77 ปี 

สญัชาติ ไทย 

วฒิุการศึกษา ปริญญาโท  เศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยั Sydney ประเทศออสเตรเลีย 

ปริญญาตรี  รฐัศาสตรบ์ณัฑิต(เกียรตินิยม) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ หลกัสูตร Role of Chairman (RCP) รุน่ท่ี11/2005 

หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 61/200 

หลกัสูตร Audit Committee Program รุน่ท่ี 8/2005 
ประวติัการท างาน ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ บมจ. บ้านปู 

สมาชิกสภาปฏิรปูแห่งชาติ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์

กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ผูช่้วยรฐัมนตรี กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

ท่ีปรกึษานายกรฐัมนตรี ส านักนายกรฐัมนตรี 

ปลดักระทรวงพาณิชย ์

กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย 
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ช่ือ นายณัฐพล ลีลาวฒันานันท ์

อายุ 63 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 กรรมการ บริษทั ยูนิมิต เอนจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)  

กรรมการ บริษทั ยูนิคไมน่ิง เซอวิสเซส  จ ากดั (มหาชน) 

กรรมการ บริษทั เอก็เซลเลนท ์บิสเนสแมเนจเม้นท ์จ ากดั 

กรรมการ  บริษทั เอน็บีเอส รีเสิรช์แอนดค์อนซลัต้ิง จ ากดั 
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ช่ือ นางวสรา  โชติธรรมรตัน์  

อายุ 56  ปี 

สญัชาติ ไทย 

วฒิุการศึกษา  ปริญญาโทบริหารธรุกิจ คณะพาณิชยศ์าสตรแ์ละการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 ปริญญาตรี บญัชี คณะพาณิชยศ์าสตรแ์ละการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 117/2002  

หลกัสูตร Advanced  Audit Committee Program(AACP) รุน่ท่ี 
25/2017 

ประวติัการท างาน ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบญัชี กลุ่ม บริษทั ซมัมิท, ซมัมิท ออโตซีส 
อินดสัตรี จ ากดั 

กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงินและบญัชี                 
บริษทั ทีมพรีซิชัน่ จ ากดั(มหาชน)  

Division Controller บริษทั เบนชม์ารค์อิเลก็ทรอนิกส ์(ประเทศไทย) 

Corporate Controller  บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั(มหาชน) 
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ช่ือ นายพรเทพ   ปันยารชุน 
อายุ 
สญัชาติ 

49 ปี 
ไทย 

วฒิุการศึกษา ปริญญาโท บริหารธรุกิจ สาขาการเงินและการลงทุน The George Washington University  
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต สาขาวิศวกรรมอิเลคทรอนิคส ์
    สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร ลาดกระบงั 

การอบรมบทบาท
หน้าท่ีกรรมการ 

ไม่มี 

ประวติัการท างาน อนุกรรมการพิจารณาหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัยป์ระเภทตราสารหน้ี 
ตราสารอนุพนัธ ์และตราสารซบัซ้อนส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์
กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน 
  บริษทั เอคิว เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ สายงานธรุกิจตลาดทุน ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ สายงาน Corporate Banking 1 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
ผูอ้ านวยการอาวโุส, ผลิตภณัฑต์ราสารหน้ี, สายงานธรุกิจตลาดทุน  
   ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
รองผูอ้ านวยการและผูจ้ดัการ ฝ่ายทุนธนกิจ สายงานวานิชธนกิจ 
   ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 
ผูบ้ริหารงานวานิชธนกิจ สายงานธรุกิจตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
ผูช่้วยผูอ้ านวยการ สายงานสหบรรษทัธนกิจ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
นักวิเคราะห,์ Special Opeations INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION 
ท่ีปรกึษาอาวโุส, Infrastructure Government & Utilities Group 

PRICEWATERHOUSECOOPERS FAS LTD 
ผูเ้ช่ียวชาญ ฝ่ายธรุกิจโครงการ สายงานวานิชธนกิจ ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 
วิศวกร บริษทั ยูไนเตด็ คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 



วาระที ่5 

การลงมติ วาระน้ีต้องผา่นมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ          
  ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่6 

พิจารณาและอนุมติั 

การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
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วาระที ่6 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล   

คณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และบรรษทัภบิาล จะเป็นผูพ้จิารณาก าหนดค่าตอบแทน
ของกรรมการ จากผลประกอบการของบรษิทัในปีทีผ่า่นมา การปฏบิตังิานและความรบัผดิชอบของ
กรรมการ โดยเปรยีบเทยีบอ้างองิกบัธุรกจิในประเภทเดยีวกบับรษิทัหรอืใกล้เคยีงกบับรษิทั  ซึ่ง
บรษิทัมกีารจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในรูปแบบ เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดอืน และ
คา่ตอบแทนรายปีเทา่นัน้  ไมม่คีา่ตอบแทนในรปูแบบอื่นและสทิธปิระโยชน์อื่น ทัง้นี้กรรมการทีเ่ป็น
ผูบ้รหิารของบรษิทัจ านวน 2 ทา่น จะไมไ่ดร้บัคา่ตอบแทนรายเดอืนและคา่ตอบแทนรายปี 
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วาระที ่6 
2564 ปีท่ีเสนอ 2563 

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 
ประธานคณะกรรมการบรษิทั 25,000 25,000 
กรรมการบรษิทั 20,000 20,000 

ค่าตอบแทนรายปี  จ่ายไม่เกิน 6 ล้านบาท จา่ยไมเ่กนิ 6 ลา้นบาท 
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วาระที ่6 

 ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 

 
 ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ได้อนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั 

ประกอบดว้ย ค่าเบีย้ประชุม   ค่าตอบแทนรายเดอืน  และค่าตอบแทนรายปี โดยมกีาร
จา่ยคา่ตอบแทนจรงิตามรายละเอยีดในตาราง 
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รายช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 

รวมค่าเบีย้ประชุม 2563 
รวมค่าตอบแทน

รายเดือน 
ค่าตอบแทน
รายปี 2563  

รวมจ่าย 

(บาท) 
กรรมการ
บรษิทั 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ
สรรหาฯ 

1. นายเกริกไกร   จีระแพทย ์ ประธานกรรมการ 200,000 - - 300,000 1,263,200 1,763,200 
2. นายณัฐพล      ลีลาวฒันานันท ์ กรรมการ/ ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
135,000 75,000 - 240,000 578,950 1,028,950 

3. นายพลรชฎ     เปียถนอม* กรรมการ/ประธานกรรมการ 
สรรหาฯ/กรรมการตรวจสอบ 

90,000 20,000 15,000 140,000  - 265,000 

4. ดร. กมล          ตรรกบุตร กรรมการ/กรรมการสรรหาฯ/
กรรมการตรวจสอบ 

150,000 20,000 20,000 240,000 631,580 1,061,580 

5. นางวสรา         โชติธรรมรตัน์ กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ 135,000 50,000 - 240,000 578,950 1,003,950 

6.  นายสุรช          ล า่ซ า กรรมการ 135,000 - - 240,000 578,950 953,950 
7. นายวีระพล      วีระวงศ ์ กรรมการ 75,000 - - 240,000 263,200 578,200 
8. นายปรีดี          งามสนัติกลุ กรรมการ 150,000 - - 240,000 631,580 1,021,580 
9. นายไพโรจน์      บุญปัน้ กรรมการ 150,000 - - 240,000 631,580 1,021,580 
10.นายนรชิต       สิงหเสนี** กรรมการ/ประธานกรรมการ 

สรรหาฯ 
45,000 - 15,000 100,000 157,900 317,900 

11.ดร. อภิชาติ     สระมูล** กรรมการ 30,000 - - 100,000 105,300 235,300 
12. นายพลูพิพฒัน์  ตนัธนสิน กรรมการ/ 

กรรมการสรรหาฯ 
150,000 - 20,000 - - 170,000 

13. นายเรอืงชยั   กฤษณเกรียงไกร กรรมการ 150,000 - - - - 150,000 

รวม   1,595,000 165,000 70,000 2,320,000 5,421,190 9,571,190 



วาระที ่6 

การลงมติ วาระน้ีต้องผา่นมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า       
  2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชมุ 

 

ค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผูถื้อหุ้นทัง้หมดท่ีมาประชมุท่ีออก
เสียงเหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง และบตัรเสีย 

 

 

 

41 



วาระที ่7 

พิจารณาและอนุมติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและ
ก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
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วาระที ่7 
 ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 

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

 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทได้มคีวามเห็นว่า สมควรแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต    
นายนรนิทร ์ จรูะมงคล เลขผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 8593 และ/หรอื นางสาวกญัญาณฐั ศรรีตัน์
ชชัวา เลขผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 6549 และ/หรอื นายสมคดิ เตยีตระกูล เลขผูส้อบบญัชรีบั
อนุญาต 2785 จากบรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัส าหรบัปี 2564 
และก าหนดคา่สอบบญัชเีป็นจ านวนเงนิ ไมเ่กนิ 1,605,000 บาทต่อปี โดยไมร่วมคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ 
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วาระที ่7 

ตารางเปรียบเทยีบค่าสอบบัญชี 

ค่าสอบบญัชี รอบปีบญัชี 2564 รอบปีบญัชี 2563 

1. ค่าสอบบญัชี 1,605,000 บาท 1,585,000 บาท 

2. ค่าบริการอ่ืน ๆ - - 
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วาระที ่7 

การลงมติ วาระน้ีต้องผา่นมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ          
  ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่8 

    พิจารณาและอนุมติั 
การแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงค ์และ 

การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 3. ของบริษทั 
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 ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 

  เพื่อรองรับการขยายธุรกิจเพิ่มเติมของบริษัท จึงขอเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
วตัถุประสงค์ของบรษิทั   โดยเพิม่วตัถุประสงคข์องบรษิทัอกี 1 ขอ้ โดยมรีายละเอยีด
ของวตัถุประสงคท์ีเ่พิม่เตมิ ดงัน้ี 

 “ข้อที่ 29. ประกอบการจดัจ าหน่ายสนิค้า และบริการผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อ
ออนไลน์ เวบ็ไซต ์(อนัมไิดเ้ป็นการประกอบธุรกจิขายตรง หรอืตลาดแบบตรง)” 

  ทัง้น้ี ภายหลงัการเพิม่วตัถุประสงคข์องบรษิทั บรษิทัจะมวีตัถุประสงคท์ัง้หมด 29 
ขอ้ และขอเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาและอนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธิ
ขอ้ 3. ของบรษิทั เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขวตัถุประสงคข์องบรษิทัดงักล่าวเป็นดงัน้ี 

     "ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบรษิทั มจี านวน 29 ขอ้ รายละเอยีดตามแบบ บมจ. 002  

 ทีแ่นบ" 
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วาระที ่8 



วาระที ่8 

การลงมติ วาระน้ีต้องผา่นมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชมุ และมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

 
ค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผูถื้อหุ้นทัง้หมดท่ีมาประชมุท่ีออก
เสียงเหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง และบตัรเสีย 
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วาระที ่9 

พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
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ขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะ 
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