หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น
ถ.ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ :
1. เปิดรับลงทะเบียน เวลา 12.00 น.
2. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดน�ำแบบฟอร์มการลงทะเบียนมาในวันประชุม
3. บริษัทขอแจ้ง “งดแจกของช�ำร่วยในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565”

แนวปฏิบัติส�ำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา (COVID-19)  ในประเทศไทย บริษทั ฯ มีความตระหนักและห่วงใย
ต่อความเสีย่ งของการแพร่ระบาดดังกล่าวในการประชุมผูถ้ อื หุน้ จึงขอถือโอกาสนีข้ อความร่วมมือและซักซ้อมความเข้าใจมายัง
ผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้
1.

เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสCOVID-19 จากความแออัดของผู้ถือหุ้นใน
วันประชุม ซึง่ ยังมิอาจคาดเดาได้ และเพือ่ สุขอนามัยของตัวท่านเอง บริษทั ฯ ขอความร่วมมือมายังผูถ้ อื หุน้ พิจารณา
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
ในกรณีทผี่ ถู้ อื หุน้ ประสงค์จะส่งคําถามล่วงหน้า สามารถส่งได้ทแี่ ผนกนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ E-mail: ir@qtc-energy.com

2.     กรณีที่ผู้ถือหุ้นยังประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
2.1 การเข้าไปในบริเวณหรือสถานทีจ่ ดั ประชุม ทุกท่านจะต้องผ่านการคัดกรองทีจ่ ดั ไว้บริเวณหน้าห้องประชุม
1 จุดหากผู้ถือหุ้นไม่ผ่านการคัดกรอง อาจถูกปฏิเสธการให้เข้าไปในห้องประชุม เช่น กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีไข้
วัดอุณหภูมิได้ ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป และ/หรือ มีอาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็นไวรัส COVID-19    
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นถูกปฏิเสธการให้เข้าไปในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม ผู้ถือหุ้นยังคง
สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้
2.2 บริษัทฯ เตรียมการในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลดโอกาสเสี่ยงตามการแพร่ระบาดของไวรัสจากความ
แออัดของผู้ถือหุ้นในพื้นที่การจัดประชุม ดังนี้    
(1) การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่าง 1 เมตร     
(2) ผังที่นั่งในห้องประชุมให้มีระยะห่างประมาณ 1 เมตร ต่อ 1 ที่นั่ง       
(3) ขอความกรุณาร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม    

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน มา ณ ที่นี้

เลขที่ QTC. 004/2565
เรื่อง

วันที่ 1 มีนาคม 2565

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี  2565

เรียน
ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบฟอร์มลงทะเบียน และแบบ 56-1 One Report ซึ่งประกอบด้วยงบการเงินประจ�ำปี 2564 สิ้นสุด ณ  
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (QR Code)
2. ส�ำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2564
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. ค�ำนิยามของกรรมการอิสระของบริษัท
5. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ�ำปี 2565
6. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
7. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
8. หนังสือมอบฉันทะ
9. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
10. แผนที่สถานที่ประชุม
ด้วยบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 1
เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.  ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9  โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ถ.ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564
และได้จดั ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วนั ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ และคณะกรรมการ
ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และได้น�ำขึน้ บนเว็บไซด์ของบริษทั (http://www.qtc-energy.com)
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564  เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือ
ขอแก้ไข
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจ�ำ
ปี 2564 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�ำดับที่ 2)
การลงมติ:    วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด�ำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:  บริษัทได้สรุปผลการด�ำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ดังปรากฏในแบบ 56-1 One Report
2564 หน้า 45-60  ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย
ล�ำดับที่ 1)
ความเห็นของคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับทราบผลการด�ำเนินงานของบริษทั ประจ�ำปี 2564
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�ำดับที่  1)
การลงมติ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

1

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทส�ำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:  คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มกี ารท�ำงบการเงินรวมส�ำหรับรอบปีบญ
ั ชีสนิ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อน�ำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุม
สามัญประจ�ำปี ตามมาตราที่ 112 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 ก�ำหนด  (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยล�ำดับที่ 1)
ความเห็นของคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินรวมของบริษทั ส�ำหรับรอบปี
บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (รายละเอียดปรากฏใน
แบบ 56-1 One Report หน้า 97-170 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�ำดับที่ 1)
การลงมติ:  มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการด�ำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:  บริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ
ของกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนส�ำรองตามกฎหมาย บริษัทอาจก�ำหนดให้จ่ายเงินปันผล
แตกต่างไปจากนโยบายทีก่ �ำหนดไว้ได้ โดยจะขึน้ อยูก่ บั ผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และความ
จ�ำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัท
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ มาตรา 116 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ
ข้อ 49 และ ข้อ 50 ก�ำหนดให้  
1) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาการจัดสรรเงินก�ำไรและการจ่ายเงินปันผลประจ�ำปี
2) บริษัทฯ ต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี หักด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ำรองนี้จะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  ของทุนจดทะเบียน                
3) การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก�ำไรจะกระท�ำมิได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่
ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
จากผลการด�ำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้รวมตามงบเฉพาะ
กิจการจ�ำนวน  1,093,982,873 บาท และมีก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2564  จ�ำนวน  94,246,615  บาท  
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผล
การด�ำเนินงานส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) ส�ำหรับหุ้นจ�ำนวน
341,092,557 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 68,218,511.40 บาท (หกสิบแปดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยสิบเอ็ดบาท
สี่สิบสตางค์) โดยก�ำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 12 เมษายน 2565 (Record Date) และก�ำหนดจ่าย
เงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 เมษายน 2565
ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลเทียบกับก�ำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักการจัดสรรทุนส�ำรองตามกฎหมาย เท่ากับ
ร้อยละ 72.38  ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท  
ส�ำหรับผูถ้ อื หุน้ ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลทีบ่ ริษทั เสียภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลในอัตราร้อยละ 20
โดยเครดิตภาษีได้เท่ากับ ¼ ของเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นได้รับ
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ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลประกอบการปี 2561 ถึงปี 2563
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
1. กําไรสุทธิ(ขาดทุน) (บาท)
4,096,941
122,178,972
178,133,880
2. กําไรสะสม(ขาดทุนสะสม) (บาท)
(64,698,956)
54,606,015
120,053,038
3. จํานวนหุ้น
341,092,557
341,092,557
341,092,557
4. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น
0.15
0.15
• เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)
งดจ่าย
51,163,883.55 51,163,883.55
    จ�ำนวนเงิน (บาท)
0.25
งดจ่าย
• เงินปันผลประจําปี (บาท/หุ้น)
85,273,139.25
    จ�ำนวนเงิน (บาท)
5. รวมจํานวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น(บาท)
N/A
51,163,883.55 136,437,022.80
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล
N/A
ร้อยละ 93.70
ร้อยละ 71.03
ทั้งนี้  สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี  
2565
การลงมติ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:  ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 18 ก�ำหนดว่าในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจ�ำปีทกุ ครัง้ กรรมการ
คิดเป็นจ�ำนวนหนึ่งในสาม หรือจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากต�ำแหน่ง โดยกรรมการคนที่อยู่ใน
ต�ำแหน่งนานทีส่ ดุ เป็นผูอ้ อกจากต�ำแหน่ง ซึง่ ในปีนกี้ รรมการทีต่ อ้ งออกจากต�ำแหน่งกรรมการของบริษทั มีรายชือ่ ดังต่อไปนี้
1. ดร. กมล
ตรรกบุตร
ต�ำแหน่งกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล,
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน
ต�ำแหน่งกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
และกรรมการ
3. นายปรีดี        งามสันติกุล
ต�ำแหน่งกรรมการ
4.     นายไพโรจน์
บุญปั้น                ต�ำแหน่งกรรมการ
ทั้งนี้ นายไพโรจน์ บุญปั้น แจ้งความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง
กระบวนการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของบริษัท เป็นดังนี้
1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคล ตามที่ทางส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์ฯ ก�ำหนด ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั เพือ่ ให้คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
พิจารณาน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของบริษทั
2.   บริษทั ได้สอบถามความสมัครใจของกรรมการอิสระทีพ่ น้ จากต�ำแหน่งตามวาระ และสอบถามความจ�ำนงของผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่เพื่อเสนอชื่อกรรมการตัวแทน
3. คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะเป็นผูพ้ จิ ารณากลัน่ กรองก่อนน�ำเสนอ คณะกรรมการ
บริษัท เพื่อพิจารณาน�ำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้พิจารณาจากคุณสมบัติการ
เป็นกรรมการที่ได้ก�ำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท  
บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตาม
กระบวนการสรรหาของบริษทั เป็นการล่วงหน้า 60 วัน นับตัง้ แต่วนั ที่ 5 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ผ่านเว็บไซต์
ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
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ความเห็นของคณะกรรมการ:  คณะกรรมการได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบด้วยความระมัดระวังแล้วว่า บุคคล
ทัง้ 3 ท่าน เป็นผูม้ คี วามรู้ ประสบการณ์และความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินงานและการเติบโตของบริษทั
จึงได้เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง ดร. กมล ตรรกบุตร, นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน และ
นายปรีดี งามสันติกุล กรรมการที่ต้องออกจากต�ำแหน่งตามวาระกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่าบุคคลทีถ่ กู เสนอชือ่ ให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความคิดเห็นอย่างเป็น
อิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดประวัตขิ องบุคคลทัง้ 3 ท่าน ปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยล�ำดับที่ 3 และคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระของบริษทั
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนก�ำหนด (รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมา
ด้วยล�ำดับที่ 4)
ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและบุคคลที่เสนอชื่อในครั้งนี้  
รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
1. ดร. กมล
ตรรกบุตร
2. นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน
3. นายปรีดี
งามสันติกุล

จ�ำนวนหุ้น
598,600
2,450,000

สิทธิในการออกเสียง
598,600
2,450,000

การลงมติ:  มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการส�ำหรับปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:  คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณาก�ำหนดค่า
ตอบแทนของกรรมการ จากผลประกอบการของบริษทั ในปีทผี่ า่ นมา การปฏิบตั งิ านและความรับผิดชอบของกรรมการ โดย
เปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกับบริษทั หรือใกล้เคียงกับบริษทั ซึง่ บริษทั มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ
ในรูปแบบ เบี้ยประชุม, ค่าตอบแทนรายเดือน และ ค่าตอบแทนรายปีเท่านั้น  ไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นและสิทธิ
ประโยชน์อนื่ ทัง้ นี้ กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารของบริษทั จ�ำนวน 2 ท่าน จะไม่ได้รบั ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าตอบแทนรายปี
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ
คา่ ตอบแทนกรรมการบริษทั จัดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายทีค่ ณะกรรมการบริษทั ก�ำหนด โดยผ่านการพิจารณา
ขั้นแรกจากคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ซึ่งหลักเกณฑ์จะเชื่อมโยงกับผลการด�ำเนินงาน
ของบริษทั การปฏิบตั งิ านและความรับผิดชอบของกรรมการ และบริษทั ฯ ได้ก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ไว้
อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนจะต้องอยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับอุตสาหกรรม รวมทัง้ อยูใ่ นระดับ
ทีเ่ พียงพอทีจ่ ะดึงดูดและรักษากรรมการทีม่ คี ณ
ุ สมบัตทิ ตี่ อ้ งการได้ และช่วงหลายปีทผี่ า่ นมากรรมการบริษทั มีภาระหน้าที่
เพิ่มขึ้นจากการที่บริษัทมีการขยายธุรกิจเพิ่มขึ้น และบริษัทก�ำหนดอัตราค่าตอบแทนเดิมเป็นเวลา 4 ปีมาแล้ว จึงเห็นควร
ให้มกี ารปรับเพิม่ ค่าตอบแทนรายเดือนของประธานกรรมการ และของกรรมการ ส�ำหรับค่าเบีย้ ประชุมและค่าตอบแทนราย
ปีให้คงอัตราเดียวกับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีของปี 2564
ทั้งนี้นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายปี เป็นดังนี้
รายการ
2564
2565 ปีที่เสนอ
เทียบกับปี 2564
เบี้ยประชุม
(บาท/ต่อการประชุม) (บาท/ต่อการประชุม) (บาท/ต่อการประชุม)
ประธานคณะกรรมการบริษัท
20,000
20,000
คงเดิม
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนด
15,000
15,000
คงเดิม
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
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รายการ

2564
2565 ปีที่เสนอ
เทียบกับปี 2564
(บาท/ต่อการประชุม) (บาท/ต่อการประชุม) (บาท/ต่อการประชุม)
15,000
15,000
คงเดิม
10,000
10,000
คงเดิม

เบี้ยประชุม
กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล
ค่าตอบแทนรายเดือน
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ประธานคณะกรรมการบริษัท
25,000
30,000
เพิ่มขึ้น 5,000
กรรมการบริษัท
20,000
25,000
เพิ่มขึ้น 5,000
ค่าตอบแทนรายปี
จ่ายไม่เกิน 6 ล้านบาท จ่ายไม่เกิน 6 ล้านบาท
คงเดิม
หมายเหตุ : จ่ายค่าตอบแทนรายปีเฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนด
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนรายปีดังกล่าว
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2564 ได้อนุมัติก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม
ค่าตอบแทนรายเดือน  และค่าตอบแทนรายปี โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนจริงตามรายละเอียดในตาราง
รวมค่าเบี้ยประชุม 2564
รายชื่อ-นามสกุล

ต�ำแหน่ง

กรรมการ
บริษัท

กรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ สรรหาฯ

รวมค่า
ค่าตอบแทน
ตอบแทน
รายปี 2564
รายเดือน

รวมจ่าย
(บาท)

1. นายเกริกไกร   จีระแพทย์

ประธานกรรมการ

160,000

-

-

300,000

1,136,842

1,596,842

2. นายณัฐพล      ลีลาวัฒนานันท์

กรรมการ/ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ

120,000

75,000

-

240,000

568,421

1,003,421

3.นายนรชิต       สิงหเสนี

กรรมการ/ประธาน
กรรมการสรรหาฯ

120,000

-

45,000

240,000

568,421

973,421

4. ดร. กมล          ตรรกบุตร

กรรมการ/
กรรมการสรรหาฯ/
กรรมการตรวจสอบ

120,000

50,000

30,000

240,000

568,421

1,008,421

5. นางวสรา         โชติธรรมรัตน์

กรรมการ/กรรมการ
ตรวจสอบ

120,000

50,000

-

240,000

568,421

978,421

6.  นายสุรช          ล�่ำซ�ำ

กรรมการ

105,000

-

-

240,000

505,263

850,263

7. นายปรีดี          งามสันติกุล

กรรมการ

120,000

-

-

240,000

568,421

928,421

8. นายไพโรจน์      บุญปั้น

กรรมการ

120,000

-

-

240,000

568,421

928,421

9. ดร. อภิชาติ       สระมูล

กรรมการ

120,000

-

-

240,000

568,421

928,421

10.นายพรเทพ      ปันยารชุน*

กรรมการ

75,000

-

-

165,333

315,789

556,122

11.นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน

กรรมการ/
กรรมการสรรหาฯ

120,000

-

30,000

-

-

150,000

12. นายเรืองชัย   กฤษณเกรียงไกร

กรรมการ

120,000

-

-

-

-

120,000

1,420,000

175,000

105,000

2,385,333

รวม

หมายเหตุ  :

5,936,842 10,022,174

1. *   นายพรเทพ ปันยารชุน ด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2564
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564
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ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณา ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล แล้วเห็นว่า คณะกรรมการบริษัทมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหาร
จัดการ  การด�ำเนินธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพภายใต้หลักการการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และอุทิศเวลาเข้าร่วมประชุมอย่าง
สมำ�่ เสมอ  จึงเห็นควรเสนอให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาและอนุมตั กิ �ำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจ�ำปี 2565 โดย
ให้ปรับเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือนของประธานกรรมการและของกรรมการ  ส�ำหรับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปี
ให้คงอัตราเดียวกับค่าเบีย้ ประชุมและค่าตอบแทนรายปีเท่ากับปี 2564 โดยไม่มคี า่ ตอบแทนในรูปแบบอืน่ และสิทธิประโยชน์
อืน่ ๆ ทัง้ นี้ กรรมการทีเ่ ป็นพนักงานของบริษทั จะได้รบั โบนัสและผลประโยชน์ในฐานะทีเ่ ป็นพนักงานของบริษทั แยกต่างหาก
การลงมติ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�ำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:   ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 ก�ำหนดให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
สามัญประจ�ำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�ำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี
บริษทั ฯ ได้ใช้บริการการตรวจสอบบัญชี จากบริษทั แกรนท์ธอนตัน จ�ำกัด ตัง้ แต่ ปี 2555 จนถึงปี 2564 โดยมีการหมุนเวียน
ผู้สอบบัญชี ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ. 75/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 14)
ก�ำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะ
ติดต่อกันหรือไม่ โดยการหมุนเวียนไม่จ�ำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
รายอื่น ๆ ในส�ำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตามบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้น
จากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีความเห็นเสนอให้ บริษัทฯ เปลี่ยนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�ำปี 2565 เนื่องจาก
บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ�ำกัด ได้ให้บริการบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลานานกว่า 10 ปี จึงเห็นควรให้มีการหมุนเวียนผู้
สอบบัญชีเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีอื่นบ้าง เพื่อจะได้รับค�ำแนะน�ำและข้อเสนอแนะใหม่ๆ ในการจัดรายงานทางการเงินบ้าง
จึงเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แห่งบริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงเป็นหนึ่งในสี่บริษัท
ผูต้ รวจสอบบัญชีชนั้ น�ำของโลกและเป็นทีย่ อมรับในสายงานการตรวจสอบบัญชี และมีผสู้ อบบัญชีทมี่ คี วามรู้ ความสามารถ
มีประสบการณ์ ส�ำหรับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ (SET) รวมถึงเป็นส�ำนักงานสอบบัญชีที่มีเครือข่ายทั่วโลกที่จะให้ความ
มั่นใจแก่ บริษัทรวมถึงผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ให้มีความเชื่อมั่นในการจัดท�ำรายงานงบการเงินอย่างมีมาตรฐานสากล โดย
ขอเสนอรายชื่อดังต่อไปนี้ เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส�ำหรับปี 2565 และก�ำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจ�ำนวนเงิน
ไม่เกิน 1,600,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ชื่อผู้สอบบัญชี
1. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์
2. นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์
3. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
4. นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล
5. นางสาวรสพร เดชอาคม
6.นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต
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เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
3972
4496
4521
4807
5659
6014

จ�ำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
-

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี
ค่าสอบบัญชี

รอบปีบัญชี 2564 (บาท)
บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ�ำกัด

รอบปีบัญชี 2565 (บาท)
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
ปีที่เสนอ

1. ค่าสอบบัญชี

1,605,000.00

1,600,000.00

2. ค่าบริการอื่น ๆ

-

-

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาและอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3972 หรือนางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4496
หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 หรือนางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4807 หรือนางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 หรือ
นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6014  แห่งบริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทส�ำหรับปี 2565  
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีนี้ เป็นการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีปีที่ 1 ในกรณีที่
ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ให้บริษทั ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตอืน่ ของ
ส�ำนักงานท�ำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และก�ำหนด
ค่าสอบบัญชีเป็นจ�ำนวนเงินไม่เกิน 1,600,000  บาทต่อปี   โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด (รายละเอียดผู้สอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�ำดับที่ 5)
ส�ำนักงานผู้สอบบัญชีบริษัทและผู้สอบบัญชีบริษัทย่อย สังกัด ส�ำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน
การลงมติ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่ง
ตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัส
โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรือแบบ ข หรือ
แบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท
ตามรายละเอียดซึ่งแนบกับหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้
อนึ่ง บริษัทได้ก�ำหนดให้วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นวันก�ำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี 2565
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บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุน้ รายเดียว หรือหลายรายรวมกันเป็นสัดส่วนการถือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 1 ของ
จ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั และถือหุน้ ต่อเนือ่ งมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน สามารถเสนอวาระการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565 ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2564โดยบริษัทได้เผยแพร่หลัก
เกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาดังกล่าว
ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)

(นายเกริกไกร จีระแพทย์)
ประธานคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ :

-

สำ�หรับผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2565 บริษทั ฯ  ได้จดั เตรียมหนังสือ 56-1 One Report
สำ�หรับทุกท่าน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระด้วยแล้ว
บริษทั จะแสดงรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2565 ภายใน 14 วันหลังจากประชุมเสร็จ บน website
:  www.qtc-energy.com

ส�ำนักเลขานุการบริษัท  
โทร.  66 (02) 379-3089-92 ต่อ 241
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล�ำดับที่ 2
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1
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รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี้
ชื่อ
ต�ำแหน่ง
อายุ
วุฒิการศึกษา
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
ประวัติการท�ำงาน

ต�ำแหน่งงานในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ดร. กมล  ตรรกบุตร
กรรมการบริษัท
72  ปี
• ปริญญาเอก สาขา Thermodynamiques & Energetigue
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย Perpignan ประเทศฝรั่งเศส
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 67/2005
• นายกสภาวิศวกรสมัยที่ 5 และ 6 สภาวิศวกร
• กรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริม การอนุรักษ์พลังงาน  กระทรวงพลังงาน
• กรรมการอนุญาโตตุลาการ  กระทรวงยุติธรรม
• กรรมการผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
• คณะกรรมการประสานงานเพื่อเตรียมการจัดตั้งโครงการพื้นฐานพลังงาน
ไฟฟ้านิวเคลียร์   
• กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาฯ
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด(มหาชน)
• กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการสรรหาฯ บริษัท เจตาแบค จ�ำกัด (มหาชน)
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ จ�ำกัด
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)/ บริษัท เจตาแบค จ�ำกัด (มหาชน)               
บริษัท อิตาเลียนไทยเพาเวอร์ จ�ำกัด

ต�ำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจท�ำให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มี-

ความเชี่ยวชาญ

ด้านการบริหารงาน, บริหารโครงการและพลังงาน

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการและกรรมการอิสระ

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ

6 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

31 มีนาคม 2559

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

-ไม่มี-

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการ -ไม่มีใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม -ไม่มีหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล�ำดับที่ 3
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5
-ไม่มีกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจ�ำ
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ -ไม่มีปรึกษากฎหมาย
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�ำคัญอันอาจมี -ไม่มีผลท�ำให้ไม่สามารถท�ำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในวาระที่ 5
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2564
จ�ำนวน 9 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา
ก�ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้ว เห็นว่า ดร. กมล  ตรรกบุตร มี
คุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่ก�ำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับ
บริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ )
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ชื่อ
ต�ำแหน่ง
อายุ

นายพูลพิพัฒน์  ตันธนสิน
กรรมการบริษัท
69  ปี

วุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้าก�ำลัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.13)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 117/2009
• หลักสูตร Accreditation Program  (DAP) รุ่นที่ 77/2009   
• หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 4/2009     
• หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 20/2015                                                                            
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิว.ที.ซี. ทรานสฟอร์เมอร์ จ�ำกัด
• ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คิว.ที.ซี. ทรานสฟอร์เมอร์ จ�ำกัด
• ผู้อ�ำนวยการ บริษัท คิวทีซี ปานโก จ�ำกัด
• กรรมการ, กรรมการสรรหาฯ, ประธานคณะกรรมการบริหาร,
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร์ จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท คิว โซลาร์ 1 จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท เอ็มดิก โฮลดิ้ง จ�ำกัด
• กรรมการ หจก. จรินทร์ อพาร์ทเม้นท์
• กรรมการ บริษัท พีพีดับบลิว อี จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท ธนสิน 2560 จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท ธนสิน 2017 จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท ธนสิน โฮลดิ้ง จ�ำกัด
• นายกสมาคม สมาคมหม้อแปลงไฟฟ้า
• ที่ปรึกษา สภาวิศวกร
• ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ สาขาไฟฟ้า สภาวิศวกร
• ที่ปรึกษา วิศวกรรมสถาน
• ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
• กรรมการ บริษัท คิวทีซี มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็มดิก โฮลดิ้ง จ�ำกัด / หจก. จรินทร์ อพาร์ทเม้นท์ / บริษัท พีพีดับบลิว อี
จ�ำกัด/บริษัท คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร์ จ�ำกัด/ บริษัท คิว โซลาร์ 1 จ�ำกัด/ บริษัท
ธนสิน 2560 จ�ำกัด/ บริษัท ธนสิน 2017 จ�ำกัด/ บริษัท ธนสิน โฮลดิ้ง จ�ำกัด/
บริษัท คิวทีซี มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด
ไม่มี

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

ประวัติการท�ำงาน

ต�ำแหน่งงานในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ต�ำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจท�ำให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
ความเชี่ยวชาญ
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ด้านหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเวลากว่า 45 ปี

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�ำดับที่ 3
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการ
ใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้
ถือหุ้นรายใหญ่
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงิน
เดือนประจ�ำ
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ
ที่ปรึกษากฎหมาย
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�ำคัญอันอาจ
มีผลท�ำให้ไม่สามารถท�ำหน้าที่ได้อย่างเป็น
อิสระ
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2564
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

กรรมการ
11 ปี
28 กรกฎาคม 2554
หุ้นสามัญจ�ำนวน 598,600 หุ้น   คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.18
-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มีมี(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
-ไม่มี-ไม่มีเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในวาระที่ 5
จ�ำนวน 8 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง
คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา
ก�ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้ว เห็นว่า นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน
มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่ก�ำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ )
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ชื่อ
ต�ำแหน่ง
อายุ

นายปรีดี งามสันติกุล
กรรมการบริษัท
46 ปี

วุฒิการศึกษา

• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์บัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ
สถาบันเทคโนโลยี นานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 161/2019
• ผู้จัดการ ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท Bekaert Maccaferri
Underground Solutions BVBA (BMUS)
• ผู้จัดการ ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท BASF
• ผู้จัดการ ฝ่ายขายต่างประเทศภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
บริษัท ไทยมาสเตอร์ บิลเดอร์
• ผู้จัดการฝ่ายขาย UGC
• ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท Degussa Construction Chemical (Thailand)
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท คีรี โซลูชั่น
• ผู้จัดการภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท พร้อมสร้าง จ�ำกัด
• ประธานที่ปรึกษา บริษัท ILF Consultant Engineers (Asia) LTD.
• อดีตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์เอ็นซี เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
• วิศวกรสนาม สถานีลุมพินี โครงการรถไฟฟ้าใต้ดิน บริษัท Joint Venture
BCKT MRTA Initial system project Underground structures
• วิศวกรโยธา บริษัท Hopewell (Thailand)
• วิศวกรโครงสร้าง บริษัท Asia Ice จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการวิชาการ สาขาโครงสร้างคอนกรีต สมาคมคอนกรีตแห่ง
ประเทศไทย(TCA)
• กรรมการผู้จัดการ บจก. ซีเอสอี (ประเทศไทย)
• กรรมการ iGL Synergy Co., Ltd.
• กรรมการ Nam Theun 1 Power Co., Ltd.
• รองประธานคณะกรรมการ ฝ่ายกิจกรรมต่างประเทศ
Thailand Underground and Tunnelling Group The Engineering
Institute of Thailand
• Regional Advisor ILF Consulting Engineers (Asia) Ltd.
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีดี 49 จ�ำกัด

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
ประวัติการท�ำงาน

ต�ำแหน่งงานในปัจจุบัน
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• บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)
• บจก. ซีเอสอี (ประเทศไทย)/ iGL Synergy Co., Ltd./ Nam Theun 1
• Power Co., Ltd./ ILF Consulting Engineers (Asia) Ltd./
บริษัท ดีดี 49 จ�ำกัด
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจท�ำให้เกิด -ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
ความเชี่ยวชาญ
การติดต่อระหว่างประเทศ, งานวิศวกรรมและงานบริหารกิจการ
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
กรรมการ
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
3 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
7 มิถุนายน 2562
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
หุ้นสามัญจ�ำนวน 2,450,000 หุ้น   คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.72
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการ -ไม่มีใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ -ไม่มีถือหุ้นรายใหญ่
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม -ไม่มีหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
-ไม่มีกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงิน
เดือนประจ�ำ
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ -ไม่มีที่ปรึกษากฎหมาย
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�ำคัญอันอาจ -ไม่มีมีผลท�ำให้ไม่สามารถท�ำหน้าที่ได้อย่างเป็น
อิสระ
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในวาระที่ 5
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2564
จ�ำนวน 9 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา
ก�ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้ว เห็นว่า นายปรีดี งามสันติกุล
มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการ ตามที่ก�ำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ )
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล�ำดับที่ 4

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท
บริษัทฯ  ได้ก�ำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท คือ กรรมการที่มิได้เป็นกรรมการบริหาร (Non-Executive Director) และ
ไม่ได้มสี ว่ นเกีย่ วข้องกับการบริหารงานประจ�ำและไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ในบริษทั บริษทั ได้ก�ำหนดคุณสมบัตเิ ท่ากับข้อก�ำหนดขัน้ ต�ำ่
ของส�ำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระของบริษัท  โดยผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ
อิสระของบริษัท  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามที่ก�ำหนด ดังนี้
(1) ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
(2) ห้ามเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ� ผู้มีอำ�นาจควบคุมในช่วง 2 ปี
ก่อนหน้า  ผ่อนปรน ในกรณีที่พ้นจากการเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้มีอำ�นาจ
ควบคุม ไม่ถึง 2 ปี
(3) ห้ามเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับกรรมการหรือผู้บริหาร
(4) ห้ามทำ�ธุรกรรมหรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของนิติบุคคลที่ทำ�ธุรกรรมกับบริษัท โดยมีมูลค่า รายการ ≥
20 ลบ. หรือ 3% ของ NTA แล้วแต่จำ�นวนใดจะต่ำ�กว่าในช่วง 2 ปีก่อนหน้า
(5) ห้ามเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ำ�นาจควบคุม ในช่วง 2 ปีกอ่ นหน้า
(6) ห้ามเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพอืน่ หรือเป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี ำ�นาจควบคุม หุน้ ส่วนของนิตบิ คุ คลทีใ่ ห้บริการทีม่ กี ารบริการ
เกิน 2 ลบ. ในช่วง 2 ปีก่อนหน้า
* กรณีบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 4 และข้อ 6 จะดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระได้ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการบริษัท
แสดงได้ว่า ได้พิจารณาตามหลักมาตรา 89/7 ว่าไม่มีผลกระทบต่อการทำ�หน้าที่และให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และต้อง
เปิดเผยข้อมูลที่กำ�หนดในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
(7) ไม่เป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษทั และบริษทั ย่อย หรือถือหุน้ เกิน 1% หรือเป็นกรรมการ
ที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ� ผู้มิอำ�นาจควบคุมในกิจการดังกล่าว
(9) ไม่มีลักษณะอื่นที่ทำ�ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
(10) กรรมการอิสระเป็นกรรมการอิสระของบริษทั ในกลุม่ ได้ แต่กรรมการตรวจสอบห้ามเป็นกรรมการของบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
หรือบริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน (บริษัทพี่น้อง) ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
(11) ภายหลังได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระดังกล่าวอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจ
ในการดำ�เนินงานกิจการของบริษัท, บริษัทใหญ่, บริษัทย่อย, บริษัทร่วม, บริษัทพี่น้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจ
ควบคุมได้ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (collective decision) แต่ กรรมการตรวจสอบห้ามมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในการดำ�เนินงาน
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล�ำดับที่ 5

ประวัติของผู้สอบบัญชี
ชื่อ

นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์

ส�ำนักงานผู้สอบบัญชี

บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

3972

ระยะเวลาการท�ำงาน

มากกว่า 30 ปี

ต�ำแหน่ง

หุ้นส่วน

คุณสมบัติ
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประวัติการศึกษา
• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ประสบการณ์
• มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 30 ปี โดยเป็นผูค้ วบคุมงานสอบบัญชีของบริษทั ขนาดใหญ่จ�ำนวนมาก
ซึง่ ครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภท ทัง้ ทีเ่ ป็นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่าง
ประเทศ
• มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจผลิต
สินค้าและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
• เป็นผู้ให้ค�ำปรึกษาและควบคุมงานด้านการท�ำ Due diligence ในธุรกิจหลากหลายประเภท
การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง อันอาจมีผลท�ำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ
-ไม่มีประวัติท�ำผิดกฎหมาย
-ไม่มีเบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้
โทรศัพท์

02-264-0777 / 02-264-9090

แฟกซ์

02-264-0789-90

อีเมล

chayapol.suppasedtanon@th.ey.com
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล�ำดับที่ 5

ประวัติของผู้สอบบัญชี
ชื่อ

นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฏ์

ส�ำนักงานผู้สอบบัญชี

บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

4496

ระยะเวลาการท�ำงาน

มากกว่า 30 ปี

ต�ำแหน่ง

หุ้นส่วน

คุณสมบัติ
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• ประวัติการศึกษา
• บัณฑิตบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์
• ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจการผลิตยานยนต์ ธุรกิจการผลิตสินค้าและการจัด
จ�ำหน่าย และธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งครอบคลุมกิจการทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก
• ปฎิบตั งิ านด้านการตรวจสอบบัญชี งานด้านการตรวจสอบเป็นกรณีพเิ ศษ การเสนอขายตราสารหนีแ้ ละการให้บริการ
ค�ำปรึกษาอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าในธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม
• เป็นผู้ควบคุมงานการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับ
- Sarbanes-Oxley Act Section 404 Implementation project
- J-SOX internal control attestation procedures
- IPO under Regulation S
การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง อันอาจมีผลท�ำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ
-ไม่มีประวัติท�ำผิดกฎหมาย
-ไม่มีเบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้
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โทรศัพท์

02-264-0777 / 02-264-9090

แฟกซ์

02-264-0789-90

อีเมล

gingkarn.atsawarangsalit@th.ey.com

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�ำดับที่ 5

ประวัติของผู้สอบบัญชี
ชื่อ

นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ

ส�ำนักงานผู้สอบบัญชี

บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

4521

ระยะเวลาการท�ำงาน

มากกว่า 30 ปี

ต�ำแหน่ง

หุ้นส่วน

คุณสมบัติ
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• คณะอนุกรรมการสอบสวนของสภาวิชาชีพบัญชี
ประวัติการศึกษา
• บัณฑิตบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโทสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์
• เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จ�ำนวนมาก ซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่ง
ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการผลิต และธุรกิจจัดจ�ำหน่าย
• เป็นผู้ควบคุมงานการให้บริการเกี่ยวกับการให้ค�ำปรึกษาด้านการบริหารและการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง อันอาจมีผลท�ำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ
-ไม่มีประวัติท�ำผิดกฎหมาย
-ไม่มีเบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้
โทรศัพท์

02-264-0777 / 02-264-9090

แฟกซ์

02-264-0789-90

อีเมล

pimjai.manitkajohnkit@th.ey.com
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล�ำดับที่ 5

ประวัติของผู้สอบบัญชี
ชื่อ

นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล

ส�ำนักงานผู้สอบบัญชี

บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

4807

ระยะเวลาการท�ำงาน

มากกว่า 25 ปี

ต�ำแหน่ง

หุ้นส่วน

คุณสมบัติ
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประวัติการศึกษา
• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์
• เป็นผูค้ วบคุมงานสอบบัญชีในธุรกิจต่างๆ รวมถึงบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธุรกิจต่าง
ประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในธุรกิจด้านยานยนต์ ธุรกิจด้านการผลิต และธุรกิจด้านโรงแรม
• เป็นผู้ควบคุมงานการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับ J-SOX internal control attestation procedures
การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง อันอาจมีผลท�ำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ
-ไม่มีประวัติท�ำผิดกฎหมาย
-ไม่มีเบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้
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โทรศัพท์

02-264-0777 / 02-264-9090

แฟกซ์

02-264-0789-90

อีเมล

orawan.techawatanasirikul@th.ey.com

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�ำดับที่ 5

ประวัติของผู้สอบบัญชี
ชื่อ

นางสาวรสพร เดชอาคม

ส�ำนักงานผู้สอบบัญชี

บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

5659

ระยะเวลาการท�ำงาน

มากกว่า 25 ปี

ต�ำแหน่ง

หุ้นส่วน

คุณสมบัติ
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• คณะอนุกรรมการสอบสวนของสภาวิชาชีพบัญชี
ประวัติการศึกษา
• บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์
• มีประสบการณ์การท�ำงานกับส�ำนักงานฯ มาเป็นเวลากว่า 25 ปี เป็นผูค้ วบคุมงานสอบบัญชีของบริษทั ขนาดใหญ่จ�ำนวน
มากซึ่งครอบคลุมกิจการหลักหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจ
ต่างประเทศทีม่ สี าขาอยูท่ วั่ โลก มีความเชีย่ วชาญอย่างยิง่ ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการผลิตและธุรกิจจัดจ�ำหน่าย
ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ธุรกิจพลังงาน และธุรกิจโลจิสติกส์
• เป็นผู้ควบคุมงานการให้บริการเกี่ยวกับการให้ค�ำปรึกษาด้านการบริหารและการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง อันอาจมีผลท�ำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ
-ไม่มีประวัติท�ำผิดกฎหมาย
-ไม่มีเบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้
โทรศัพท์

02-264-0777 / 02-264-9090

แฟกซ์

02-264-0789-90

อีเมล

rosaporn.decharkom@th.ey.com
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล�ำดับที่ 5

ประวัติของผู้สอบบัญชี
ชื่อ

นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต

ส�ำนักงานผู้สอบบัญชี

บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

6014

ระยะเวลาการท�ำงาน

มากกว่า 20 ปี

ต�ำแหน่ง

หุ้นส่วน

คุณสมบัติ
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประวัติการศึกษา
• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์
• ปฏิบตั งิ านด้านการสอบบัญชีธรุ กิจต่างๆ เช่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการผลิต ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจบริการ ซึง่
ครอบคลุมกิจการทัง้ ทีเ่ ป็นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธุรกิจต่างประเทศทีม่ สี าขาอยูท่ วั่ โลก
• มีประสบการณ์ทสี่ �ำคัญครอบคลุมทัง้ งานด้านการตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน
การเสนอขายหุ้นเป็นการทั่วไป รวมถึงการให้ค�ำปรึกษาอื่นๆ แก่ลูกค้าตรวจสอบบัญชี
การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง อันอาจมีผลท�ำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ
-ไม่มีประวัติท�ำผิดกฎหมาย
-ไม่มีเบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้
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โทรศัพท์

02-264-0777 / 02-264-9090

แฟกซ์

02-264-0789-90

อีเมล

kirdsiri.kanjanaprakasit@th.ey.com

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�ำดับที่ 6

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำ�หรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
จดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้าง
ความเชือ่ มัน่ ให้เกิดขึน้ แก่ผถู้ อื หุน้ ผูล้ งทุน และผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับทุกฝ่าย และเพือ่ ให้การประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั จดทะเบียนเป็นไปด้วย
ความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ตอ่ ผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ จึงเห็นควรกำ�หนดให้มกี ารตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความ
เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่
คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำ�มาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วม
ประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม
1. บุคคลธรรมดา
1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย
(ก) บัตรประจ�ำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจ�ำตัวของผู้มอบฉันทะ(ส�ำเนา)และบัตรประจ�ำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ
(ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผูม้ อบฉันทะ(ส�ำเนา)  และบัตรประจ�ำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
2. นิติบุคคล
2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(ข) บัตรประจ�ำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ�ำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือ
มอบฉันทะพร้อมบัตรประจ�ำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
(ข) บัตรประจ�ำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ�ำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือ
มอบฉันทะพร้อมบัตรประจ�ำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
ในกรณีของส�ำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองส�ำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารทีจ่ ดั ท�ำขึน้ ในต่างประเทศควร
มีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิคไม่เกิน 1ปี ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยืน่ เอกสารหรือหลักฐานเพือ่ การตรวจสอบ ณ สถานทีป่ ระชุม
ได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 1 เมษายน 2565  เป็นต้นไป
หมายเหตุ
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2565 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท
เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
มายังบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำ�กัด (มหาชน) เลขที่ 2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร  10240
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ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
1. การมอบฉันทะ
หมวด 4 ข้อ 38
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ อื หุน้ จะมอบฉันทะให้ผอู้ นื่ เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้อง
ทำ�เป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำ�ตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำ�กัดกำ�หนด โดยให้มอบแก่ประธาน
กรรมการ หรือบุคคลซึง่ ประธานกรรมการกำ�หนดไว้ ณ สถานทีป่ ระชุมก่อนผูร้ บั มอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มรี ายการ
ดังต่อไปนี้
ก. จำ�นวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. การดำ�เนินการประชุม
หมวดที่ 4 ข้อ 39
การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำ�ดับระเบียบวาระที่กำ�หนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยน
ลำ�ดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำ�นวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำ�หนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำ�หนดไว้ใน
หนังสือนัดประชุมได้
ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำ�หนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่
เสร็จ และจำ�เป็นต้องเลือ่ นการพิจารณา ให้ทปี่ ระชุมกำ�หนดสถานที่ วัน และเวลาทีจ่ ะประชุมครัง้ ต่อไป และให้คณะกรรมการส่ง
หนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้
ให้โฆษณาคำ�บอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลา
สาม (3) วันติดต่อกัน
หมวดที่ 4 ข้อ 40
ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มรี องประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าที่
ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
3. องค์ประชุม
หมวดที่ 4 ข้อ 37
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องมีจำ�นวนผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ายีส่ บิ ห้า (25)
คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำ�นวนหุ้นที่
จำ�หน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
ในกรณีทปี่ รากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ใด เมือ่ ล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึง่ (1) ชัว่ โมง จำ�นวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาเข้าร่วมประชุม
ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำ�หนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ         การประชุมเป็นอัน
ระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุม
ไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำ�เป็นต้องครบองค์ประชุม
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4. การลงคะแนนเสียง
หมวด 4 ข้อ 41
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออก
เสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
หมวด 4 ข้อ 42
การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง
หนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่จะกำ�หนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำ�หนดไว้ หรือในกรณีดังต่อ
ไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�ำคัญให้แก่บุคคลอื่น
ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
ค. การท�ำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�ำคัญ การมอบหมายให้
บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก�ำไรขาดทุนกัน
ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
ฉ. การออกหุ้นกู้
ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท
5. การแต่งตั้งกรรมการ
หมวด 3 ข้อ 15
บริ ษั ท มี ค ณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้ว ยกรรมการอย่า งน้อย ห้า (5) คน แต่ไม่เ กินสิบสอง(12) คน และให้
คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำ�แหน่งอื่นตามที่เห็น
เหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
หมวด 3 ข้อ 17
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการโดยใช้เสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการดังต่อไปนี้
1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจ�ำนวนหุ้นที่ตนถือ
2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ในกรณีที่ เลือกตั้ง
บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3) บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็นกรรมการ เท่าจ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวน
กรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
หมวด 3 ข้อ 18
ในการประชุมสามัญประจำ�ปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำ�แหน่งจำ�นวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำ�นวน
กรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตำ�แหน่งในปีแรก และปีทสี่ องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั สลากว่าผูใ้ ดจะออกส่วนปีหลัง ๆ
ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำ�แหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำ�แหน่ง
กรรมการผู้ออกจากตำ�แหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำ�แหน่งอีกก็ได้
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

ปิดอากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่ ...............................................................
วันที่ ...........เดือน ......................พ.ศ. .................
(1) ข้าพเจ้า ...............................................................................................  สัญชาติ ......................................................
อยูบ่ า้ นเลขที่ ............................................................... ถนน .................................. ต�ำบล/แขวง .................................................
อ�ำเภอ/เขต ...............................................................   จังหวัด .............................. รหัสไปรษณีย์ ...........................................
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจ�ำนวนทั้งสิ้นรวม ............................ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ............................ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ ............................ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .................................. เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ ............................ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .................................. เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1) .................................................................................................  อายุ ................... ปี อยู่บ้านเลขที่ ....................
ถนน .......................................... ต�ำบล/แขวง ................................................. อ�ำเภอ/เขต ....................................................
จังหวัด ...................................... รหัสไปรษณีย์ ................................................ หรือ
(2).................................................................................................  อายุ ................... ปี อยู่บ้านเลขที่ ....................
ถนน .......................................... ต�ำบล/แขวง ................................................. อ�ำเภอ/เขต ....................................................
จังหวัด ...................................... รหัสไปรษณีย์ ................................................ หรือ
(3) .................................................................................................  อายุ ................... ปี อยู่บ้านเลขที่ ....................
ถนน .......................................... ต�ำบล/แขวง ................................................. อ�ำเภอ/เขต ....................................................
จังหวัด ...................................... รหัสไปรษณีย์ ................................................
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพือ่ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจ�ำปี 2565 วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9  โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น
ถ.ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท�ำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท�ำเองทุกประการ
ลงชื่อ .................................................................... ผู้มอบฉันทะ
( ...................................................................... )
ลงชื่อ .................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
( ...................................................................... )
ลงชื่อ .................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
( ...................................................................... )
ลงชื่อ .................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
( ...................................................................... )
หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ�ำนวนหุ้นให้ผู้รับ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
38

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�ำดับที่ 8

ปิดอากรแสตมป์

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

20 บาท

เขียนที่ ...............................................................
วันที่ ...........เดือน ......................พ.ศ. .................
(1) ข้าพเจ้า ...............................................................................................  สัญชาติ ......................................................
อยูบ่ า้ นเลขที่ ............................................................... ถนน .................................. ต�ำบล/แขวง .................................................
อ�ำเภอ/เขต ...............................................................   จังหวัด .............................. รหัสไปรษณีย์ ...........................................
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจ�ำนวนทั้งสิ้นรวม ............................ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ............................ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ ............................ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .................................. เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ ............................ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .................................. เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1) นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์ อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 7/212 หมู่บ้านชัยพฤกษ์ ซอย 7 ถนนทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา
เขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10170 หรือ
(2) นางวสรา โชติธรรมรัตน์ อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88/101 ซ. รามคําแหง 150 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง จังหวัด
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10240 หรือ
(3) .................................................................................................  อายุ ................... ปี อยู่บ้านเลขที่ ....................
ถนน .......................................... ต�ำบล/แขวง ................................................. อ�ำเภอ/เขต ....................................................
จังหวัด ...................................... รหัสไปรษณีย์ ................................................

		

คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพือ่ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจ�ำปี 2565 วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.  ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9  โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น
ถ.ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
		   วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2564
		   วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการด�ำเนินงานของบริษัทประจ�ำปี 2564
		   วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท ส�ำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
				
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
				
  เห็นด้วย
  ไม่เห็นด้วย
  งดออกเสียง
				

หน้า 1 ของจ�ำนวน 3 หน้า
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		   วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการด�ำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
				
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
				
  เห็นด้วย
  ไม่เห็นด้วย
  งดออกเสียง
				
		   วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
				
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
				
  การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
					
  เห็นด้วย
  ไม่เห็นด้วย
  งดออกเสียง
				
  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
					
ชื่อกรรมการ ดร. กมล  ตรรกบุตร
  เห็นด้วย
  ไม่เห็นด้วย
  งดออกเสียง
				
ชื่อกรรมการ นายพูลพิพัฒน์  ตันธนสิน
  เห็นด้วย
  ไม่เห็นด้วย
  งดออกเสียง
				
ชื่อกรรมการ นายปรีดี งามสันติกุล
  เห็นด้วย
  ไม่เห็นด้วย
  งดออกเสียง
				
		   วาระที่ 6        เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ส�ำหรับปี 2565
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
				
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
				
  เห็นด้วย
  ไม่เห็นด้วย
  งดออกเสียง  
				
		   วาระที่ 7        เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
				
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
				
  เห็นด้วย
  ไม่เห็นด้วย
  งดออกเสียง  
				
		   วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
				
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
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  เห็นด้วย

  ไม่เห็นด้วย

  งดออกเสียง
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(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีทขี่ า้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือในกรณีทที่ ปี่ ระชุม
มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะได้กระท�ำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทผี่ รู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข่ า้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท�ำเองทุกประการ
ลงชื่อ .................................................................... ผู้มอบฉันทะ
( ...................................................................... )
ลงชื่อ .................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
( ...................................................................... )
ลงชื่อ .................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
( ...................................................................... )
ลงชื่อ .................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
( ...................................................................... )
หมายเหตุ
1.

ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่ง
แยกจ�ำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

2.

วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

3.

ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ�ำต่อ
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

หน้า 3 ของจ�ำนวน 3 หน้า
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

20 บาท

เขียนที่ ...............................................................
วันที่ ...........เดือน ......................พ.ศ. .................
(1) ข้าพเจ้า ...............................................................................................  สัญชาติ ......................................................
อยูบ่ า้ นเลขที่ ............................................................... ถนน .................................. ต�ำบล/แขวง .................................................
อ�ำเภอ/เขต ...............................................................   จังหวัด .............................. รหัสไปรษณีย์ .............................................
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian)ให้กับ  .........................................................................................
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจ�ำนวนทั้งสิ้นรวม ............................ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ............................ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ ............................ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .................................. เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ ............................ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .................................. เสียง
(2) ขอมอบฉันทะให้
(1) .................................................................................................  อายุ ................... ปี อยู่บ้านเลขที่ ....................
ถนน .......................................... ต�ำบล/แขวง ................................................. อ�ำเภอ/เขต ....................................................
จังหวัด ...................................... รหัสไปรษณีย์ ................................................ หรือ
(2).................................................................................................  อายุ ................... ปี อยู่บ้านเลขที่ ....................
ถนน .......................................... ต�ำบล/แขวง ................................................. อ�ำเภอ/เขต ....................................................
จังหวัด ...................................... รหัสไปรษณีย์ ................................................ หรือ
(3) .................................................................................................  อายุ ................... ปี อยู่บ้านเลขที่ ....................
ถนน .......................................... ต�ำบล/แขวง ................................................. อ�ำเภอ/เขต ....................................................
จังหวัด ...................................... รหัสไปรษณีย์ ................................................
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพือ่ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจ�ำปี 2565 วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.  ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9  โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น
ถ.ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
   
   
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
		   มอบฉันทะตามจ�ำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
		   มอบฉันทะบางส่วน คือ
  หุ้นสามัญ ..................... หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..................... เสียง
				
  หุ้นบุริมสิทธิ ..................... หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..................... เสียง
				
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด  .....................  เสียง
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้
		   วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2564
		   วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการด�ำเนินงานของบริษัทประจ�ำปี 2564
หน้า 1 ของจ�ำนวน 3 หน้า
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		   วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท ส�ำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
				
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
				
  เห็นด้วย
  ไม่เห็นด้วย
  งดออกเสียง  
				
		   วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการด�ำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
				
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
				
  เห็นด้วย
  ไม่เห็นด้วย
  งดออกเสียง  
				
		   วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
				
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
				
  การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
					
  เห็นด้วย .......... เสียง
  ไม่เห็นด้วย .......... เสียง
  งดออกเสียง .......... เสียง
				
  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
					
ชื่อกรรมการ ดร. กมล  ตรรกบุตร
  เห็นด้วย .......... เสียง   ไม่เห็นด้วย .......... เสียง   งดออกเสียง .......... เสียง
				
ชื่อกรรมการ นายพูลพิพัฒน์  ตันธนสิน
  เห็นด้วย .......... เสียง   ไม่เห็นด้วย .......... เสียง   งดออกเสียง .......... เสียง
				
ชื่อกรรมการ นายปรีดี งามสันติกุล
  เห็นด้วย .......... เสียง   ไม่เห็นด้วย .......... เสียง   งดออกเสียง .......... เสียง
				
		   วาระที่ 6       เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ส�ำหรับปี 2565
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
				
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
				
  เห็นด้วย
  ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง  
				
		   วาระที่ 7       เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�ำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
				
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
				
  เห็นด้วย .......... เสียง
  ไม่เห็นด้วย .......... เสียง
  งดออกเสียง .......... เสียง
				
		   วาระที่ 8       เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
				
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
				
				
  เห็นด้วย .......... เสียง
  ไม่เห็นด้วย .......... เสียง
  งดออกเสียง .......... เสียง

หน้า 2 ของจ�ำนวน 3 หน้า
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(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีทขี่ า้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือในกรณีทที่ ปี่ ระชุม
มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะได้กระท�ำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทผี่ รู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข่ า้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท�ำเองทุกประการ
ลงชื่อ .................................................................... ผู้มอบฉันทะ
( ...................................................................... )
ลงชื่อ .................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
( ...................................................................... )
ลงชื่อ .................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
( ...................................................................... )
ลงชื่อ .................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
( ...................................................................... )
หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอ�ำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด�ำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจ�ำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ�ำต่อ
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่
วุฒิการศึกษา
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
ประวัติการท�ำงาน

ต�ำแหน่งงานในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการ
ใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์
64 ปี
ไทย
เลขที่  7/212  หมู่บ้านชัยพฤกษ์ ซ.7  ถ.ทวีวัฒนา  
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) คณะพาณิชยศาสตร์ สาขาการเงิน  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 10/2004
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 3/2004
• กรรมการบริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการบริษัท ยูนิคไมนิ่ง เซอร์วิสเซส  จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนสแมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
• กรรมการผู้จัดการ  บริษัท เอ็นบีเอส รีเสิร์ชแอนด์คอนซัลติ้ง จ�ำกัด
• กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด(มหาชน)                
• กรรมการบริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนสแมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
• กรรมการผู้จัดการ  บริษัท เอ็นบีเอส รีเสิร์ชแอนด์คอนซัลติ้ง จ�ำกัด
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กเซลเลนท์ ดิจิตอล ดีเวลล็อปเม้นท์ จ�ำกัด
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน จ็อบ มายเวย์ จ�ำกัด
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)/บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จ�ำกัด
(มหาชน)
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด/ บริษัท เอ็นบีเอส รีเสิร์ช
แอนด์คอนซัลติ้ง จ�ำกัด/ บริษัท เอ็กเซลเลนท์ ดิจิตอล ดีเวลล็อปเม้นท์
จ�ำกัด/ บริษัท จัดหางาน จ็อบ มายเวย์ จ�ำกัด
-ไม่มี10  ปี
-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการ
ประชุมครั้งนี้
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2564
จ�ำนวน  9 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง
(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ )
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รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่

นางวสรา โชติธรรมรัตน์
57  ปี
ไทย
88/101 ซ. รามค�ำแหง 150 แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
วุฒิการศึกษา
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี บัญชี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 117/2002
• หลักสูตร Advanced  Audit Committee Program(AACP) รุ่นที่
25/2017
ประวัติการท�ำงาน
• ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี กลุ่มบริษัทซัมมิท, ซัมมิท ออโตซีส
อินดัสตรี จ�ำกัด
• กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท
ทีมพรีซิชั่น จ�ำกัด(มหาชน)
• Division Controller บริษัท เบนช์มาร์คอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)
• Corporate Controller  บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน)
• ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท เดอะคูล จ�ำกัด
ต�ำแหน่งงานในปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด
(มหาชน)
• Accounting Director กลุ่มบริษัท ซัมมิท, Summit Auto body
Industry Co, Ltd.
• กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ  บจก. ศุภมิตร ฟู้ด(2014)
• กรรมการ  บจก. ศุภมิตร ฟู้ด(2015)
• กรรมการ  บจก. ศุภมิตร ฟู้ด(2017)
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)/ บริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
บจก. ศุภมิตร ฟู้ด(2014)/ บจก. ศุภมิตร ฟู้ด(2015)/ บจก. ศุภมิตร ฟู้ด
(2017)/ Summit Auto body Industry Co, Ltd.
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจท�ำให้เกิด -ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
5  ปี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
-ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการ -ไม่มีใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ -ไม่มีประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2564
จ�ำนวน  9  ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด  9 ครั้ง
(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ )
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แผนที่สถานที่ประชุม
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