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1. การประชุมจะพจิารณาเรื่องตามล าดบัระเบยีบวาระในหนังสอืเชญิประชุม  โดยจะ
น าเสนอขอ้มลูในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามก่อนแลว้ จงึจะใหม้กีาร
ลงมตสิ าหรบัวาระนัน้ๆ กรณีทีผู่ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งการซกัถามหรอืแสดง
ความเหน็ กรุณายกมอืขึน้และขอใหท้่านแจง้ชื่อและนามสกุล และในกรณีทีท่่านเป็น
ผูร้บัมอบฉนัทะกรุณาแจง้ชือ่ผูถ้อืหุน้ทีท่า่นรบัมอบฉนัทะมาใหท้ีป่ระชุมทราบดว้ยทุก
ครัง้ 

2. ภายหลงัทีท่่านไดร้บัทราบรายละเอยีดในแต่ละวาระแลว้ ยกเวน้วาระที่ 1 และ 2 ซึง่
เป็นวาระเสนอใหท้ีป่ระชุมรบัทราบซึง่ไมต่อ้งลงคะแนน ผูถ้อืหุน้ท่านใดทีไ่มเ่หน็ดว้ย
หรอืงดออกเสยีงในวาระใด ขอใหล้งคะแนนในบตัรลงคะแนนทีไ่ด้รบัจากเจา้หน้าที่
ตอนลงทะเบยีน และสง่คนืใหก้บัเจา้หน้าทีข่องบรษิทั  

วธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนน 
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วธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนน 
3.  ภายหลงัทีท่่านไดร้บัทราบรายละเอยีดในแต่ละวาระแลว้ ผูถ้อืหุน้ท่านใดทีไ่มเ่หน็ดว้ยหรอืงดออก

เสยีงในวาระใด ขอใหล้งคะแนนในบตัรลงคะแนนทีไ่ดร้บัจากเจา้หน้าทีต่อนลงทะเบยีน และสง่คนื
ให้กบัเจา้หน้าที่ของบรษิทั ทัง้นี้ เพื่อความสะดวกและรวดเรว็ในการนับคะแนน เจา้หน้าที่ของ
บรษิทัจะจดัเกบ็บตัรลงคะแนนของผูถ้อืหุน้ทีล่งคะแนนไม่เหน็ดว้ย และตามดว้ยบตัรลงคะแนน
ของผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีง โดยผูถ้อืหุน้ทา่นใดทีไ่มเ่หน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีงขอใหย้กมอืขึน้เพือ่ให้
เจา้หน้าทีจ่ดัเกบ็ตามล าดบั  

4. ผูถ้อืหุ้นทุกท่านมคีะแนนเสยีงหนึ่งเสยีงต่อหนึ่งหุ้น ผูถ้อืหุ้นท่านใดทีม่สี่วนได้เสยีเป็นพเิศษใน
วาระใดจะไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้ๆ 

5. ในการนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที่ก าหนดไวใ้นการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นครัง้นี้ 
แบ่งเป็น 2 ประเภท ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และ
ขอ้บงัคบัของบรษิทั ไดแ้ก ่

   
 
 
 
 

 



4 

วธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนน 
5.1 วาระทีต่อ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีง                     

 ลงคะแนนไดแ้ก่วาระ 3, 4, 5 และ 7 ซึง่บรษิทัจะค านวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเฉพาะ   

          คะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ซึง่มสีทิธอิอกเสยีงทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ยและไมเ่หน็ ดว้ยเทา่นัน้  

          โดยไมร่วมคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีง 

5.2 วาระทีต่อ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อื       

          หุน้ ซึง่มาประชุม ไดแ้ก่วาระที ่6 ซึง่บรษิทัจะค านวณฐานคะแนนเสยีง โดยนบัเสยีงของผูถ้อืหุน้   

          ทัง้หมดทีม่าประชุมทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยี  

   



5 

วธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนน 

  ในกรณีทีไ่มม่ผีูใ้ดแสดงความเหน็คดัคา้น หรอืแสดงความคดิเหน็เป็นอย่างอื่นใหถ้อืว่าทีป่ระชุม
เหน็ชอบ หรอือนุมตัเิป็นเอกฉนัท ์

  บรษิทัจะไม่น าบตัรเสยีมาเป็นฐานในการนับคะแนนเสยีง ยกเวน้วาระที ่6 จะน ามารวมค านวณ
เป็นฐานในการนบัคะแนนเสยีงดว้ย 
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วาระที ่1 

พิจารณารบัทราบรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2564 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม 
ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 2  (หน้า 9-21) 
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ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 
 การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ของบรษิทัไดถู้กจดัขึน้เมื่อ 23 เมษายน 2564 และ

บรษิทัได้จดัท ารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าถูกต้องตามมติที่ประชุม และได้
จดัสง่รายงานการประชุมนี้ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วนันบัแต่
วนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้  และไดน้ าขึน้บนเวบ็ไซต์ของบรษิทั (http://www.qtc-energy.com) 
เมือ่วนัที ่6 พฤษภาคม 2564 เพือ่เปิดเผยแก่ผูถ้อืหุน้และนกัลงทุนทัว่ไปแลว้ และปรากฏวา่ไม่
มผีูใ้ดคดัคา้นหรอืขอแกไ้ข 

 
ความเหน็ของคณะกรรมการ 

 เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบรายงาน การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564  

วาระที ่1 
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วาระที ่2 

พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทั 

ในรอบปี 2564 
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ผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 

ผลการประเมินคณุภาพการจดัการประชมุผูถื้อหุ้นสามญั 
ประจ าปีโดยสมาคมส่งเสริมนักลงทนุไทย 

บริษทัผา่นการรบัรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติั
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต 

ผลการประเมินการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีโดย IOD 
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ผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 
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ผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 

กลุ่ม
ลูกค้า 

914.80 
978.34 985.04 

1,040.45 

1,185.03 

(247.25) 

(0.121) 

198.40 
157.53 

127.22 

Y 2017 Y 2018 Y 2019 Y 2020 Y 2021

Revenue  Net Profit

Total Revenue and Net Profit      Revenue 14% 

  Net Profit  19% 

67% 

21% 

11% 

1% 

Tranformer Trading Renewable Energy Other

Revenue Breakdown 2021 

Million baht 
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Revenue By Quarter  
Revenue of Transformer 

Breakdown 2021 

Million baht 

Q4/63 Q1/64 Q2/64 Q3/64 Q4/64

66% 
64% 

59% 

77% 
66% 

18% 

18% 

27% 

13% 25% 12% 

16% 

12% 

10% 8% 

4% 

2% 

1.6% 

0.4% 1% 

Tranformer Trading Renewable Other

289 

234 

295 
326 331 

   2%  QoQ 

  15%  YoY 

782.47 MB 

ผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 

15% 
39% 

41% 

5% 

Public Sector Private Sector Export Sector Service
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วาระที ่3 

พิจารณาและอนุมติังบการเงินของบริษทัส าหรบั 

รอบปีบญัชีส้ินสดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 
รายละเอียดปรากฏในงบการเงิน 

แบบ 56-1 One Report 2564 (หน้า 97-170)  
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ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 
    คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารจดัท างบการเงนิส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุด ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม 2564 และผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตไดต้รวจสอบรบัรองแลว้  เพือ่น าเสนอให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตัิในการประชุมสามญัประจ าปี ตามมาตรา 112 แห่ง
พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนด 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
 เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบรษิทัส าหรบัรอบปี

บญัชสีิน้สดุ ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2564 ซึง่ไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบั
อนุญาตแลว้  

วาระที ่3 
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งบก าไรขาดทุน 
หนว่ย  ลา้นบาท 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ 

2564 2563 2564 2563 

รายได ้ 

 รายไดจ้ากการขาย  1,130.36 977.25 996.88 830.48 

 รายไดจ้ากการบรกิาร  41.63 42.24 41.73 42.34 

 รายไดอ้ ืน่  13.04 20.96 55.37 21.00 

 รวมรายได ้ 1,185.03 1,040.45 1,093.98 893.82 

ตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ย  

 ตน้ทนุขาย และบรกิาร (878.37) (706.46) (841.70) (665.34) 

 คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร (156.99) (146.80) (141.98) (136.07) 

 รวมตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ย  (1,035.36) (853.26) (983.68) (801.41) 

 ก าไร (ขาดทนุ) กอ่นหกัตน้ทนุทางการเงนิและ
ภาษเีงนิได ้ 

161.19 187.48 109.68 198.81 

 ตน้ทนุทางการเงนิ (1.26) (2.33) (1.22) (2.03) 

 ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร ์ประกนัภยั 

0.43 0.54 0 0.54 

 ผลตา่งของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบ
การเงนิ 

2.88 (0.39) 0 0 

 ก าไรตอ่หุน้ 0.37 0.46 0.28 0.52 

 ก าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิ 127.22 157.53 94.25 178.13 
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งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
หนว่ย  ลา้นบาท 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ 

2564 2563 2564 2563 

สนิทรพัย ์

  เงนิสดและรายการเทยีบเทา่ 347.43 152.32 215.05 76.25 
  ลกูหนีก้ารคา้ 160.14 182.08 143.22 156.47 
  สนิคา้คงเหลอื 322.21 166.54 322.21 166.54 
  สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ 402.24 655.20 248.83 507.15 
  เงนิลงทนุในบรษิทัรว่มและบรษิทัยอ่ย 7.36 0 7.36 583.99 
  ทีด่นิ อาคาร อุปกรณ ์ 634.11 652.39 343.02 346.82 
  สญัญาขายไฟฟ้า 83.64 92.06 0 0 
  เงนิใหกู้ย้มืแกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้ง 0 0 0 0 
  สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอืน่ 29.80 35.07 20.96 26.75 
  รวมสนิทรพัย ์ 1,986.93 1,935.66 1,875.41 1,863.97 

หนีส้นิ 

  เงนิกูย้มืระยะส ัน้ 0 0 0 0 
  เจา้หนีก้ารคา้ 141.22 117.40 140.76 116.93 
  หนีส้นิหมุนเวยีนอืน่ 81.52 101.77 74.36 94.70 
  หนีส้นิไมห่มุนเวยีนอืน่ 28.23 24.30 21.70 22.84 
  เงนิกูร้ะยะยาว 0 0 0 0 
  รวมหนีส้นิ 250.97 243.48 236.81 234.47 

สว่นของผูถ้อืหุน้  

  ทนุ 341.09 341.09 341.09 341.09 
  สว่นเกนิทนุ 1,178.87 1,178.87 1,136.57 1,136.57 

  ส ารองตามกฎหมาย 34.10 31.78 34.10 31.78 

  ก าไรสะสม 181.89 141.71 126.82 120.05 
     องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของผูถ้อืหุน้ 0 (2.87) 0 0 
     สว่นไดเ้สยีทีไ่มอ่ยูใ่นอ านาจควบคมุใน บ.ยอ่ย 0 1.61 0 0 
  รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 1,735.96 1,692.19 1,638.60 1,629.50 16 
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อตัราสว่นทางการเงนิ 

  2564 2563 2562 

Gross profit margin 25.05% 30.70% 36.25% 

Net profit margin  10.74% 15.14% 20.12% 

Return on Asset  6.49% 8.31% 10.51% 

Return on Equity  7.42% 9.47% 12.88% 

Current ratio 5.53 5.28 5.17 

Quick Ratio 3.85 4.32 3.94 

D/E ratio 0.14 0.14 0.13 



18 

วาระที ่3 

การลงมติ วาระน้ีต้องผา่นมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ          
  ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่4 

พิจารณาและอนุมติัการจ่ายเงินปันผล  

จากผลการด าเนินงานส้ินสดุ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 



20 

วาระที ่4 

 บรษิทัมนีโยบายจา่ยเงนิปันผลในอตัราไมต่ ่ากวา่รอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธติามงบการเงนิเฉพาะของกจิการ
ภายหลงัหกัภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคล และการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย บรษิทัอาจก าหนดใหจ้า่ยเงนิปันผลแตกต่าง
ไปจากนโยบายทีก่ าหนดไวไ้ด ้โดยจะขึน้อยูก่บัผลประกอบการ สภาพคลอ่งทางการเงนิ ภาวะเศรษฐกจิ และความ
จ าเป็นในการใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีนเพือ่บรหิารกจิการและการขยายธุรกจิของบรษิทั 

 ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ มาตรา 116 และตามขอ้บงัคบัของ
บรษิทัฯ ขอ้ 49 และ ขอ้ 50 ก าหนดให ้
1. ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ตอ้งพจิารณาการจดัสรรเงนิก าไรและการจา่ยเงนิปันผลประจ าปี 
2. บรษิทัฯตอ้งจดัสรรก าไรสทุธปิระจ าปีสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารอง ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธปิระจ าปี หกั
ดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมจี านวนไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 10  ของทุนจดทะเบยีน 
3. การจา่ยเงนิปันผลจากเงนิประเภทอืน่นอกจากเงนิก าไรจะกระท ามไิด ้ในกรณีทีบ่รษิทัฯ ยงัมยีอดขาดทุน สะสมอยู ่
หา้มมใิหจ้า่ยเงนิปันผล 

           

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 
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วาระที ่4 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแล้วเหน็สมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตักิารจ่ายเงนิ
ปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานส าหรบัปีบญัชสีิน้สุด วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท (ยีส่บิ
สตางค)์ ส าหรบัหุน้จ านวน 341,092,557 หุน้ รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 68,218,511.40 บาท (หกสบิแปดลา้นสองแสน
หน่ึงหมื่นแปดพนัห้าร้อยสบิเอ็ดบาทสี่สบิสตางค์) โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มสีทิธิรบัเงนิปันผล ในวนัที ่     
12 เมษายน 2565 (Record Date) และก าหนดจา่ยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่27 เมษายน 2565  

  ทัง้น้ี อตัราเงนิปันผลเทยีบกบัก าไรสุทธหิลงัหกัภาษีเงนิได้นิติบุคคลและหกัการจดัสรรทุนส ารองตาม
กฎหมาย เทา่กบัรอ้ยละ 72.38 ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจา่ยเงนิปันผลของบรษิทั 
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วาระที ่4 

รายละเอยีดการจา่ยเงนิปนัผล ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1. ก ำไรสทุธ(ิขำดทนุ) (บำท) 4,096,941  122,178,972  178,133,880 

2. ก ำไรสะสม(ขำดทนุสะสม) (บำท) (64,698,956)  54,606,015  120,053,038 

3. จ ำนวนหุน้ 341,092,557  341,092,557  341,092,557 

4. เงนิปันผลจำ่ยอตัรำตอ่หุน้ 
 เงนิปันผลระหวำ่งกำล(บำท/หุน้) 
      จ ำนวนเงนิ(บำท) 
 เงนิปันผลประจ ำปี (บำท/หุน้) 
      จ ำนวนเงนิ(บำท) 

 
- 

งดจำ่ย 

 
0.15 

51,163,883.55 
งดจำ่ย 

 
0.15 

51,163,883.55 
0.25 

85,273,139.25 

5. รวมจ ำนวนเงนิปันผลจำ่ยทัง้สิน้(บำท) N/A  51,163,883.55  136,437,022.80 

6. สดัสว่นกำรจำ่ยเงนิปันผล N/A  รอ้ยละ 93.70  รอ้ยละ 71.03 

ขอ้มลูการเปรยีบเทยีบอตัราการจา่ยเงนิปันผลส าหรบัผลประกอบการปี 2561 ถงึปี 2563 
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วาระที ่4 

การลงมติ วาระน้ีต้องผา่นมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ          
  ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่5 

พิจารณาและอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการ 

แทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชมุ 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 3  (หน้า 22-27) 
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วาระที ่5 
 ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 

 ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 18 ก าหนดว่าในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ กรรมการคดิเป็น
จ านวนหน่ึงในสามหรอืจ านวนใกล้ที่สุดกบัส่วนหน่ึงในสามจะต้องออกจากต าแหน่ง  โดยกรรมการคนที่อยู่ใน
ต าแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งกรรมการของบรษิทัในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 มรีายชื่อ
ดงัต่อไปน้ี 
1. ดร. กมล ตรรกบุตร ต าแหน่ง  กรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทนและบรรษทัภบิาล,  
     กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

2. นายพลูพพิฒัน์ ตนัธนสนิ ต าแหน่ง กรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทนและบรรษทัภบิาล และกรรมการ 

3. นายปรดี ีงามสนัตกุิล ต าแหน่ง  กรรมการ 

4. นายไพโรจน์ บุญปัน้ ต าแหน่ง  กรรมการ 

ทัง้น้ี นายไพโรจน์ บุญปัน้ แจง้ความประสงคไ์มข่อกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหน่ึง 
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วาระที ่5 

 ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 

 บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชือ่บุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเขา้รบัการพจิารณา
เลอืกตัง้เป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาของบรษิทัเป็นการล่วงหน้า 60 วนั นับตัง้แต่วนัที ่
5 ตุลาคม 2564 ถงึวนัที ่3 ธนัวาคม 2564 ผ่านเวบ็ไซตข์องบรษิทั  ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอ
วาระการประชมุและเสนอชือ่บุคคลเพือ่พจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
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วาระที ่5 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการไดพ้จิารณากลัน่กรองอย่างรอบคอบดว้ยความระมดัระวงัแลว้ว่า บุคคลทัง้ 
3 ท่าน เป็นผูม้คีวามรู ้ประสบการณ์และความสามารถอนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน
และการเติบโตของบริษัท จงึได้เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาและอนุมตัิการ
แต่งตัง้ดร.กมล ตรรกบุตร, นายพูลพพิฒัน์ ตนัธนสนิ และนายปรดี ีงามสนัตกิุล  กรรมการที่
ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหน่ึง  
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วาระที ่5  

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

  รายละเอียดประวตัิของบุคคลทัง้ 3 ท่าน ปรากฏตามสิง่ที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 3   
หน้า 22-27 และคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด (รายละเอยีดนิยามกรรมการอสิระปรากฏตาม  
สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่4 หน้า 28) 
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วาระที ่5  
ช่ือ ดร. กมล ตรรกบตุร 

อายุ 72 ปี 

สญัชาติ ไทย 

วฒิุการศึกษา  ปริญญาเอก สาขา Thermodynamiques & Energetigue คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยั Perpignan 
ประเทศฝรัง่เศส 

การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ  หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 67/2005 

ประวติัการท างาน  นายกสภาวิศวกรสมยัท่ี 5 และ 6 สภาวิศวกร 

 กรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริม การอนุรกัษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน 

 กรรมการอนุญาโตตลุาการ กระทรวงยุติธรรม 

 กรรมการผงัเมือง กระทรวงมหาดไทย 

 คณะกรรมการประสานงานเพ่ือเตรียมการจดัตัง้โครงการพ้ืนฐานพลงังานไฟฟ้านิวเคลียร ์

ต าแหน่งงานในปัจจบุนั 
 

 กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาฯ บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย่ี์ จ ากดั(มหาชน) 

 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/ กรรมการสรรหาฯ บริษทั เจตาแบค 
จ ากดั (มหาชน) 

 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษทั อิตาเลียนไทย เพาเวอร ์จ ากดั 
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วาระที ่5  
ช่ือ นายพลูพิพฒัน์ ตนัธนสิน 
อายุ 69 ปี 
สญัชาติ ไทย 
วฒิุการศึกษา  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรไ์ฟฟ้าก าลงั สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 หลกัสูตรผู้บริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.13) 
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ  หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 117/2009 

 หลกัสูตร Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 77/2009 
 หลกัสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นท่ี 4/2009 
 หลกัสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นท่ี 20/2015 

ประวติัการท างาน  กรรมการผู้จดัการ บริษทั คิว.ที.ซี. ทรานสฟอรเ์มอร ์จ ากดั 
 ประธานกรรมการบริหาร บริษทั คิว.ที.ซี. ทรานสฟอรเ์มอร ์จ ากดั 
 ผู้อ านวยการ บริษทั คิวทีซี ปานโก จ ากดั 

ต าแหน่งงานในปัจจบุนั  กรรมการ, กรรมการสรรหาฯ, ประธานคณะกรรมการบริหาร,ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บมจ. คิวทีซี เอนเนอรย่ี์  

 กรรมการ บริษทั คิว โซลาร ์1 จ ากดั                           • กรรมการ บริษทั คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร ์จ ากดั 
 กรรมการ บริษทั คิวทีซี มารเ์กต็ต้ิง จ ากดั                  • ท่ีปรึกษา วิศวกรรมสถาน 
 กรรมการ บริษทั เอม็ดิก โฮลด้ิง จ ากดั                       •กรรมการ หจก. จรินทร ์อพารท์เม้นท ์
 กรรมการ บริษทั พีพีดบับลิว อี จ ากดั                         •กรรมการ บริษทั ธนสิน 2560 จ ากดั 
 กรรมการ บริษทั ธนสิน 2017 จ ากดั                           •กรรมการ บริษทั ธนสิน โฮลด้ิง จ ากดั 
 นายกสมาคม สมาคมหม้อแปลงไฟฟ้า                       •ท่ีปรึกษา สภาวิศวกร 
 ท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการ สาขาไฟฟ้า สภาวิศวกร   
 ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเคร่ืองกลไทย 
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วาระที ่5  
ช่ือ นายปรีดี งามสนัติกลุ 
อายุ 46 ปี 

สญัชาติ ไทย 
วฒิุการศึกษา  ปริญญาโท เศรษฐศาสตรบ์ณัฑิต คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต หลกัสูตรนานาชาติ สถาบนัเทคโนโลยี นานาชาติสิรินธร สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ  หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 161/2019 

ประวติัการท างาน  ผู้จดัการ ภาคพ้ืนเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ บริษทั Bekaert Maccaferri Underground Solutions BVBA (BMUS)                                    
 ผู้จดัการ ภาคพ้ืนเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ บริษทั BASF 
 ผู้จดัการ ฝ่ายขายต่างประเทศภาคพ้ืนเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ บริษทั ไทยมาสเตอร ์บิลเดอร ์

 ผู้จดัการฝ่ายขาย UGC                 •ผู้จดัการฝ่ายขาย บริษทั Degussa Construction Chemical (Thailand) 
 กก.ผู้จดัการ บริษทั คีรี โซลูชัน่     •ผู้จดัการภาคพ้ืนเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ บริษทั พร้อมสร้าง จ ากดั 
 ประธานท่ีปรึกษา บริษทั ILF Consultant Engineers (Asia) LTD. •อดีตผู้ช่วยกก.ผจก. บริษทั อารเ์อน็ซี เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 
 วิศวกรสนาม สถานีลุมพินี โครงการรถไฟฟ้าใต้ดิน บริษทั Joint Venture BCKT MRTA Initial system project 

Underground structures  

 วิศวกรโครงสร้าง บริษทั Asia Ice จ ากดั    •วิศวกรโยธา บริษทั Hopewell (Thailand) 

ต าแหน่งงานในปัจจบุนั 
 

 กรรมการ บมจ.คิวทีซี เอนเนอรย่ี์      •กรรมการวิชาการ สาขาโครงสร้างคอนกรีต สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย(TCA) 
 กรรมการผู้จดัการ บจก. ซีเอสอี (ประเทศไทย) •กรรมการ iGL Synergy Co., Ltd. 
 กรรมการ Nam Theun 1 Power Co., Ltd.         •กรรมการผู้จดัการ บริษทั ดีดี 49 จ ากดั 
 รองประธานคณะกรรมการ ฝ่ายกิจกรรมต่างประเทศ Thailand Underground and Tunnelling Group The Engineering 
Institute of Thailand 
 Regional Advisor ILF Consulting Engineers (Asia) Ltd. 
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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 าหนดค่าตอบแทนของ
กรรมการ จากผลประกอบการของบรษิัทในปีที่ผ่านมา การปฏิบตัิงานและความรบัผดิชอบของกรรมการ โดย
เปรยีบเทยีบอา้งองิกบัธุรกจิในประเภทเดยีวกบับรษิทัหรอืใกลเ้คยีงกบับรษิทั  ซึง่บรษิทัมกีารจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่
กรรมการในรูปแบบ เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดอืน และค่าตอบแทนรายปีเท่านัน้  ไมม่คี่าตอบแทนในรูปแบบ
อื่นและสทิธปิระโยชน์อื่น ทัง้น้ีกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารของบรษิทัจ านวน 2 ท่าน จะไม่ไดร้บัค่าตอบแทนรายเดอืน
และคา่ตอบแทนรายปี 

 ทัง้น้ี ในช่วงหลายปีที่ผ่านมากรรมการบรษิทัมภีาระหน้าที่เพิม่ขึ้นจากการที่บรษิทัมกีารขยายธุรกิจ
เพิม่ขึน้ และบรษิทัก าหนดอตัราค่าตอบแทนเดมิเป็นเวลา 4 ปีมาแลว้ จงึเหน็ควรใหม้กีารปรบัเพิม่ค่าตอบแทนราย
เดอืนของประธานกรรมการ และของกรรมการ ส าหรบัค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีใหค้งอตัราเดยีวกบัค่า
เบีย้ประชุมและคา่ตอบแทนรายปีของปี 2564 
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รายการ  2564  2565 ปีทีเ่สนอ  เทยีบกบัปี 2564 

เบีย้ประชุม  (บำท/ตอ่กำรประชมุ)  (บำท/ตอ่กำรประชมุ)  (บำท/ตอ่กำรประชมุ) 

ประธำนคณะกรรมกำรบรษัิท  20,000  20,000  คงเดมิ 

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ ก ำหนด 
คำ่ตอบแทน และบรรษัทภบิำล 

15,000  15,000  คงเดมิ 

กรรมกำรบรษัิท  15,000  15,000  คงเดมิ 

กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรสรรหำ ก ำหนดคำ่ตอบแทน 
และบรรษัทภบิำล 

10,000  10,000  คงเดมิ 

คา่ตอบแทนรายเดอืน  (บำท)  (บำท)  (บำท) 

ประธำนคณะกรรมกำรบรษัิท  25,000  30,000  เพิม่ขึน้ 5,000 

กรรมกำรบรษัิท  20,000  25,000  เพิม่ขึน้ 5,000 

คา่ตอบแทนรายปี จำ่ยไมเ่กนิ 6 ลำ้นบำท  จำ่ยไมเ่กนิ 6 ลำ้นบำท  คงเดมิ  
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วาระที ่6  

 ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 

 
 ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2564 ได้อนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั 

ประกอบดว้ย ค่าเบีย้ประชุม   ค่าตอบแทนรายเดอืน  และค่าตอบแทนรายปี โดยมกีาร
จา่ยคา่ตอบแทนจรงิตามรายละเอยีดในตาราง 
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รายชือ่-นามสกลุ ต าแหนง่ 

รวมคา่เบีย้ประชุม 2564 
รวมคา่ตอบแทน

รายเดอืน 

คา่ตอบแทนรายปี 

2564 
รวมจา่ย (บาท) 

กรรมกำรบรษัิท กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำฯ 

1. นายเกรกิไกร จรีะแพทย ์ ประธำนกรรมกำร  160,000  -  -  300,000  1,136,842  1,596,842 

2. นายณฐัพล ลลีาวฒันานนัท ์ 
กรรมกำร/ ประธำน 
กรรมกำรตรวจสอบ 

120,000  75,000  -  240,000  568,421  1,003,421 

3.นายนรชติ สงิหเสน ี กรรมกำร/ประธำนกรรมกำรสรรหำฯ 120,000  -  45,000  240,000  568,421  973,421 

4. ดร. กมล ตรรกบตุร  
กรรมกำร/ กรรมกำรสรรหำฯ/ 
กรรมกำรตรวจสอบ 

120,000  50,000  30,000  240,000  568,421  1,008,421 

5. นางวสรา โชตธิรรมรตัน ์ กรรมกำร/กรรมกำรตรวจสอบ 120,000  50,000  -  240,000  568,421  978,421 

6. นายสรุช ล า่ซ า  กรรมกำร  105,000  -  -  240,000  505,263  850,263 

7. นายปรดี ีงามสนัตกิลุ  กรรมกำร  120,000  -  -  240,000  568,421  928,421 

8. นายไพโรจน ์บญุปัน้  กรรมกำร  120,000  -  -  240,000  568,421  928,421 

9. ดร. อภชิาต ิสระมลู  กรรมกำร  120,000  -  -  240,000  568,421  928,421 

10.นายพรเทพ ปนัยารชุน  กรรมกำร  75,000  -  -  165,333  315,789  556,122 

11.นายพลูพพิฒัน ์ตนัธนสนิ  กรรมกำร/กรรมกำรสรรหำฯ 120,000  -  30,000  -  -  150,000 

12. นายเรอืงชยั กฤษณเกรยีงไกร  กรรมกำร  120,000  -  -  -  -  120,000 

รวม  1,420,000  175,000  105,000  2,385,333  5,936,842  10,022,174 

วาระที ่6  
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วาระที ่6 

การลงมติ วาระน้ีต้องผา่นมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า        
            2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม 

 

ค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผูถื้อหุ้นทัง้หมดท่ีมาประชุมท่ีออก
เสียงเหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง และบตัรเสีย 
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วาระที ่7  

พิจารณาและอนุมติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและ
ก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
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วาระที ่7  

 ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 

  บรษิทัฯ ไดใ้ชบ้รกิารการตรวจสอบบญัช ีจากบรษิทัแกรนทธ์อนตนั จ ากดั ตัง้แต่ ปี 2555 จนถงึปี 2564 
โดยมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที ่           
ทจ. 75/2561 เรื่องหลกัเกณฑ ์เงื่อนไขและวธิกีารรายงานการเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบัฐานะการเงนิและผลการ
ด าเนินงานของบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย์ (ฉบบัที ่14) ก าหนดใหบ้รษิทัจดัใหม้กีารหมุนเวยีนผูส้อบบญัช ีหาก
ผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยการหมุนเวียนไม่
จ าเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในส านักงาน
ตรวจสอบบญัชนีัน้แทนผู้สอบบญัชรีายเดมิได้ อย่างไรก็ตามบรษิทัจะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชรีายที่พ้นจากการ
ปฏบิตัหิน้าทีจ่ากการหมนุเวยีนผูส้อบบญัชไีดเ้มือ่พน้ระยะเวลาอยา่งน้อยหา้รอบปีบญัชตีดิต่อกนั 
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 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัมคีวามเหน็เสนอให ้บรษิทัฯ เปลีย่นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจ าปี 2565 
เน่ืองจากบรษิัท แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั ได้ใหบ้รกิารบรษิทัมาแล้วเป็นระยะเวลานานกว่า 10 ปี จงึเหน็ควรให้มกีาร
หมุนเวยีนผูส้อบบญัชเีป็นบรษิทัผูส้อบบญัชอีื่นบ้าง เพื่อจะได้รบัค าแนะน าและขอ้เสนอแนะใหม่ๆ ในการจดัรายงาน
ทางการเงนิ จงึเสนอใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต แห่งบรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัทีม่ชีื่อเสยีงเป็น
หน่ึงในสีบ่รษิทัผูต้รวจสอบบญัชชีัน้น าของโลกและเป็นทีย่อมรบัในสายงานการตรวจสอบบญัช ีและมผีู้สอบบญัชทีี่มี
ความรู้ ความสามารถมีประสบการณ์ ส าหรบับริษัทในตลาดหลักทรพัย์ (SET)รวมถึงเป็นส านักงานสอบบญัชีที่มี
เครอืข่ายทัว่โลกที่จะให้ความมัน่ใจแก่ บรษิัทรวมถึงผูถ้ือหุน้และนักลงทุน ให้มคีวามเชื่อมัน่ในการจดัท ารายงานงบ
การเงนิอยา่งมมีาตรฐานสากล  

 บรษิทัขอเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาและอนุมตักิารแต่งตัง้ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
ทะเบยีนเลขที ่3972 หรอืนางกิง่กาญจน์ อศัวรงัสฤษฎ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4496 หรอื นางสาวพมิพใ์จ 
มานิตขจรกจิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที่ 4521 หรอื นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสริกิุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
ทะเบยีนเลขที ่4807 หรอื นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่5659 หรอื นางสาวเกดิศริ ิ
กาญจนประกาศติ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่6014 แห่งบรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีอง
บรษิทัส าหรบัปี 2565 และก าหนดคา่สอบบญัชเีป็นจ านวนเงนิไมเ่กนิ 1,600,000 บาทต่อปี โดยไมร่วมคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ 
  
 
 
 
 
 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 
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ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี 

ค่าสอบบญัชี 
รอบปีบญัชี 2564 (บาท) 

บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั 

รอบปีบญัชี 2565 (บาท) 
บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั 

ปีท่ีเสนอ 

1. ค่าสอบบญัชี 1,605,000 บาท 1,600,000 บาท 

2. ค่าบริการอ่ืน ๆ - - 
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วาระที ่7  

การลงมติ วาระน้ีต้องผา่นมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ          
  ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
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ขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะ 


