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หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

บริษัทควอลิตีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) 
 
เร่ือง ขอเชญิประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) และแบบลงทะเบียน 
2. ข้อมลูของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนด

ออกจากต าแหน่งตามวาระ 
3. ข้อมลูประวตัิของผู้สอบบญัชีท่ีได้รับการเสนอช่ือประจ าปี 2563 
4. ข้อบงัคบับริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
5. หลกัฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียง

ลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
6. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ก าหนด  
7. ข้อมลูของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอเป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 
8. การใช้รหสัคิวอาร์ (QR Code) ส าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2562 
9. แผนท่ีตัง้สถานท่ีประชมุ โรงแรมสวิสโฮเตล็ กรุงเทพฯ รัชดา 
10. แบบขอรับหนงัสือรายงานประจ าปี 2562 

  
เมื่อวนัพฤหสับดีท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทควอลิตีค้อนสตรัคชัน่โปรดัคส์ 

จ ากัด (มหาชน) (Q-CON) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันศุกร์ท่ี 27 มีนาคม 2563  
เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมสวิสโฮเตล็ กรุงเทพฯ รัชดา ห้องเลอ คองคอร์ด บอลรูม ชัน้ 2 เลขท่ี 204 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของ
คณะกรรมการ ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1:  รับทราบรายงานกจิการประจ าปี 2562 

ความเป็นมา  บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัท่ีเกิดขึน้ในรอบปี 
2562 ซึง่ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2562 หวัข้อผลประกอบการ ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 1  
ความเหน็ของคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอรายงานกิจการประจ าปี 2562 ซึง่สรุปผลการด าเนินงาน
ของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัท่ีเกิดขึน้ในรอบปี 2562 ให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ 
คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ   เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ จงึไมม่ีการลงคะแนนเสียง 

 
วาระที่ 2: พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ความเป็นมา  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทได้จัดท า 
งบการเงินประจ าปี ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทและจดัให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี  
รับอนุญาตแล้ว และขอเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยู่ใน 
งบการเงินของรายงานประจ าปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครัง้นี ้
ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 1 
ความเหน็ของคณะกรรมการ   เห็นควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 พิจารณาอนมุตัิ
งบการเงินประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบญัชีของ
บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 
ซึง่แสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2562 ท่ีผ่านมา โดยสรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้
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งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุ 
  หน่วย : ล้านบาท 

รายการ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สินทรัพย์ 2,260.08 2,134.24 
หนีส้ิน 257.38 225.83 
รายได้รวม 2,078.40 1,750.15 
ก าไรส าหรับปี 179.69 151.46 
ก าไรตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 0.45 0.38 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ   เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 3:  พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรประจ าปี 2562 เพื่อจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท 

ความเป็นมา  บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิในแต่
ละปีหากบริษัทไมม่ีผลขาดทนุสะสม และไมม่ีความจ าเป็นอื่นใด ซึง่ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 47 ก าหนดให้บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดย
ปัจจุบันบริษัทมีทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 40 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว  

ทัง้นีใ้นปี 2562 บริษัทมีก าไรส าหรับปี (ก าไรสทุธิ) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 151.46 ล้านบาท และ
มีก าไรส าหรับปีตามงบการเงินรวมจ านวน 179.69 ล้านบาท รวมทัง้มีก าไรสะสมส าหรับจดัสรรจ่ายเงิน
ปันผลให้ผู้ ถือหุ้นได้ 
ความเหน็ของคณะกรรมการ   เห็นควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 พิจารณาอนมุตัิ
การจดัสรรก าไรประจ าปี 2562 เพ่ือจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.18 บาท รวมเป็นเงิน 
72 ล้านบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 48 ของก าไรส าหรับปี ซึ่งสอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงินปันผล
ของบริษัท โดยสามารถเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 กบัปีท่ีผ่านมาได้ดงันี ้

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

1. ก าไรส าหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ  
(ล้านบาท) 

151.46 60.67 28.60 

2. ก าไรส าหรับปีตามงบการเงินรวม (ล้านบาท) 179.69 57.27 5.46 
3. จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 400 400 400 
4. เงินปันผล (บาท/หุ้น)* 0.18 0.06 0.03 
5. เงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ล้านบาท) 72 24 12 
6. อตัราการจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรส าหรับปี
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ) 

48 
 

40 
 

42 
 

7. ทนุส ารองตามกฎหมาย (ล้านบาท) ส ารองครบถ้วนตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว  
(40 ล้านบาท) 

ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้จ่ายแก่ผู้ ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคบัของบริษัท 
ตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัองัคารท่ี 7 เมษายน 2563 
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(จะขึน้เคร่ืองหมาย XD หรือวนัท่ีผู้ซือ้หลกัทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผลในวนัศกุร์ท่ี 3 เมษายน 2563) 
โดยมีก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัพฤหสับดีท่ี 23 เมษายน 2563 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี 

หมายเหต:ุ * ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลกัเกณฑ์ท่ีประมวล
รัษฎากรมาตรา 47 ทวิก าหนด เท่ากบัเงินปันผลคณูย่ีสิบสว่นแปดสิบ 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ   เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 4:  พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ความเป็นมา  พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคบัของบริษัท  
ข้อ 18 ก าหนดให้ในการประชมุสามญัประจ าปีทุกครัง้ กรรมการต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยหนึง่
ในสามเป็นอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวน
ใกล้เคียงท่ีสดุกบัสดัส่วนหนึง่ในสาม ทัง้นีก้รรมการผู้ ท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระนัน้อาจได้รับเลือกตัง้
ใหม่ได้ ซึง่ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีครัง้นีม้ีกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตาม
วาระจ านวน 3 คน ดงันี ้

(1) นายพยนต์ ศกัด์ิเดชยนต์ กรรมการ 
(2) นายชนะ ภมู ี กรรมการ  

 กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และ
กรรมการบริหาร 

(3) นายชีระพงษ์ กมัพลพนัธ์ กรรมการอิสระ 
   ประธานกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

และกรรมการตรวจสอบ 

โดยนายชีระพงษ์ กมัพลพนัธ์ ได้แจ้งความประสงค์ไมข่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทอีก  

ทัง้นี ้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระและรายช่ือบคุคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ
ระหว่างวนัท่ี 16 สิงหาคม - 15 พฤศจิกายน 2562 ซึง่ไม่มีผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอวาระและรายช่ือบุคคล
เพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล โดยไม่รวมกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่ง
ตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ได้เสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
รายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมรวม 3 คน เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการ 
ท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 โดยได้ใช้หลกัเกณฑ์
และวิธีการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการท่ีได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งก าหนดให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
คดัเลือกผู้ ท่ีเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทจากผู้ทรงคณุวฒิุและผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญ ซึง่รวมถึงบุคคล
ท่ีมีความรู้ความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนและก าหนดว่าจะต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วน
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องและข้อบังคบัของบริษัท รวมทัง้แนวทางบรรษัทภิบาลของบริษัท แนวทางการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และแนว
ทางการกลัน่กรองผู้ ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ความเช่ียวชาญเก่ียวกับธุรกิจของบริษัท มีภาวะผู้ น าและ
วิสยัทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวตัิการท างานโปร่งใสไม่ด่างพร้อย พร้อมทัง้ตดัสินใจ
ด้วยข้อมูลและเหตุผลและสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยให้คณะกรรมการสรรหา 
คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาลพิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการและองค์ประกอบ
ของความรู้ความช านาญเฉพาะด้านท่ีจ าเป็นต้องมีหรือยงัขาดอยู่ในคณะกรรมการด้วย  
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ความเหน็ของคณะกรรมการ   คณะกรรมการบริษัทซึง่ไมร่วมกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่ง
ตามวาระในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง โดยพิจารณาและ
กลัน่กรองรายช่ือบคุคลทัง้หมดตามท่ีคณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาลเสนอ รวมทัง้
พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วว่าเป็นผู้ ทรงคุณวุฒิ มีความรู้
ความสามารถ มีภาวะผู้น า มีวิสยัทศัน์กว้างไกล เป็นผู้มีคณุธรรมและจริยธรรม มีประวตัิการท างานท่ี
โปร่งใสไม่ด่างพร้อย มีประสบการณ์ในการก าหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ ด้านบัญชีและ
การเงิน รวมทัง้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีท่ีเป็นประโยชน์ในการด า เนิน
ธุรกิจของบริษัท จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอช่ือบุคคลรวม 3 คน เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2563 ได้แก่ 

(1) นายพยนต์  ศกัด์ิเดชยนต์ 

(2) นายชนะ ภมู ี

(3) นายพนัเทพ สภุาไชยกิจ 

โดยล าดบัท่ี (1) นายพยนต์ ศกัด์ิเดชยนต์ และ (2) นายชนะ ภูมี เป็นกรรมการเดิมซึ่งปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งหน้าท่ี ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา อีกทัง้เป็น
ผู้ ทรงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องและข้อบังคับของบริษัท  
มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ความเช่ียวชาญเก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท มีคณุธรรมและประวตัิ
การท างานท่ีโปร่งใส กล้าแสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่างและเป็นอิสระ พร้อมทัง้ตดัสินใจด้วยข้อมลูและ
เหตผุล ส าหรับล าดบัท่ี (3) นายพนัเทพ สภุาไชยกิจ เป็นผู้ ได้รับการเสนอช่ือใหม่แทนกรรมการเดิมท่ี
ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์ความเช่ียวชาญในงานท่ีส าคญั โดยเฉพาะในด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ ซึง่จะ
สามารถให้ข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ในการก าหนดกลยทุธ์และนโยบายในการด าเนินธุรกิจของบริษัท  

อย่างไรก็ตาม นายชนะ ภูมี เป็นกรรมการในบริษัทอื่นท่ีอาจพิจารณาได้ว่าประกอบกิจการอนัมีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกบับริษัท และนายพันเทพ สุภาไชยกิจ เป็นกรรมการในบริษัทท่ีมี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทใหญ่ของบริษัท ซึง่มีมลูคา่ธุรกรรมเกินกวา่ 20 ล้านบาท โดยคณะกรรมการ
ได้พิจารณาประเดน็คณุสมบตัิการเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของนายพนัเทพ สภุาไชยกิจ ตามหลกั
ในพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และมาตรา 89/7 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้วเห็นว่า ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าวไม่กระทบต่อการปฏิบัติ
หน้าท่ีและการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ ดงันัน้จงึถือได้วา่คณุสมบตัิของกรรมการอิสระท่ีห้ามการมีหรือ
เคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจของนายพันเทพ สุภาไชยกิจ ได้รับการผ่อนผันตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 39/2559 เร่ือง การขออนุญาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ (ท่ีได้
แก้ไขเพ่ิมเติม)  

ส าหรับประวตัิของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ ระยะเวลาท่ีเคยด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระ 
ข้อมลูการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในรอบปีท่ีผ่านมา ข้อมลูการถือ
หุ้นสามญัของบริษัท ข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน บริษัทหรือ
กิจการอื่น ๆ และบริษัทท่ีอาจพิจารณาได้ว่าประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขัน
กบับริษัท และข้อมลูความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทใหญ่ของบริษัท รวมทัง้ข้อมลูความสมัพนัธ์ของผู้ ได้รับ
การเสนอช่ือซึง่มีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระนัน้ ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 2  
หมายเหต:ุ ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 17. ก าหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพ่ือเลือกตัง้กรรมการไว้ดงันี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 
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(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลคนเดียว
หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แตจ่ะแบ่งคะแนนเสียงให้ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

(3) บุคคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามระดบัลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่า
จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพึงเลือกในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้
ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้
ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าดเพ่ิมอีกหนึง่เสียง 

คะแนนเสียงส าหรับการเลือกตัง้กรรมการ  บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ รับ
เลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 
 

วาระที่ 5:  พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 
ความเป็นมา  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ. ศ. 2535 มาตรา 120 และ
ตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  (ก.ล.ต.) ซึ่ง
ก าหนดให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีของบริษัท  
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั (KPMG) เป็น
ส านักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจ าปี 2563 เน่ืองจากมีช่ือเสียง มีศักยภาพ มี
มาตรฐานการท างานท่ีดี มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการสอบบัญชี มีกระบวนการหรือ
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการตรวจสอบบัญชีท่ีมีประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ รวมทัง้ปฏิบัติ
หน้าท่ีได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยเมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตการให้บริการ ปริมาณงาน และอตัรา  
ค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า  KPMG เสนอค่าสอบบัญชีท่ี
เหมาะสมและข้อเสนอของ KPMG จะเป็นประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท  
ความเห็นของคณะกรรมการ   เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัท 
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นส านักงานสอบบัญชีของบริษัทและมีมติให้เสนอท่ีประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้บุคคลเป็นผู้สอบบญัชีและอนุมตัิค่าสอบบญัชี
ของบริษัทประจ าปี 2563 ดงันี ้ 
1. แต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับ

ประกาศ ก.ล.ต. เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2563 ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้
- นายไวโรจน์ จินดามณีพิทกัษ์ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3565) หรือ 
- นางสาวธญัลกัษณ์ เกตแุก้ว (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 8179) หรือ 
- นางสาวดษุณีย์ ยิม้สวุรรณ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 10235)  
โดยนายไวโรจน์ จินดามณีพิทกัษ์ และนางสาวธัญลกัษณ์ เกตแุก้ว เคยได้รับแต่งตัง้เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทประจ าปี 2560-2562 รวม 3 ปี และนางสาวดุษณีย์ ยิม้สุวรรณ เคยได้รับแต่งตัง้เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2561-2562 รวม 2 ปี ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติหน้าท่ีผู้สอบบัญชี
ของทัง้สามรายข้างต้นสอดคล้องกบัเกณฑ์การเปลี่ยนผู้สอบบญัชีของส านกังาน ก.ล.ต. 

ทัง้นี ้KPMG และผู้ สอบบัญชีทัง้ 3 รายตามรายช่ือท่ีเสนอข้างต้นเป็นผู้ ท่ีไม่มีความสัมพันธ์หรือ 
ส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าว 
และจะได้รับการเสนอช่ือให้เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 ของบริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จ ากัด 
(QCE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทด้วย โดยประวตัิของผู้สอบบัญชีและข้อมูลความเป็นอิสระของ
ผู้สอบบญัชีท่ีได้รับการเสนอช่ือปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 3 

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจ าปี 2563 เป็นเงินจ านวน 406,000 บาท (เท่ากับ 
ปี 2562) รวมทัง้คา่สอบบญัชีงบการเงินประจ าปีของงบการเงินรวมจากการมีบริษัทย่อย (QCE) และ
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม จ านวน 374,000 บาท (เท่ากับ 
ปี 2562) รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 780,000 บาท (เท่ากบัปี 2562) โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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   หน่วย : บาท 

ค่าสอบบัญชี ปี 2563 ปี 2562 

1. คา่สอบบญัชีงบการเงินประจ าปีของบริษัท 406,000 406,000 

2. คา่สอบบญัชีงบการเงินประจ าปีของงบการเงินรวม 43,000 43,000 

3. คา่สอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาสของบริษัท
และงบการเงินรวม 

331,000 331,000 

รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท 780,000 780,000 

3. รับทราบค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 ของบริษัทย่อย (QCE) จ านวน 257,000 บาท (เพ่ิมขึน้จากปี 
2562 จ านวน 40,000 บาท) ซึง่ QCE เป็นผู้ รับผิดชอบคา่สอบบญัชี 

ทัง้นี ้ค่าสอบบัญชีท่ีเสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit Services) เท่านัน้ ไม่มีการ
ให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบญัชี (Non-Audit Services) เช่นเดียวกบัปี 2562 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ   เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 6: พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจ าปี 2563 

ความเป็นมา  ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 33 ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทใน
รูปแบบของเงินเดือน เงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตาม
ข้อบงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึง่อาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ 
และก าหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ โดยท่ีประชุม
สามัญผู้ ถือหุ้ นของบริษัทประจ าปี 2562 เมื่อวันท่ี 22 มีนาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจ าปี 2562 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับท่ี 
ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นของบริษัทประจ าปี 2561 เมื่อวันท่ี 26 มีนาคม 2561 ได้มีมติก าหนดไว้  
ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการ  ได้รับคา่ตอบแทนเดือนละ 25,000 บาท  
กรรมการบริษัท  ได้รับคา่ตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท  

คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  ได้รับคา่ตอบแทนเดือนละ 20,000 บาท  
กรรมการตรวจสอบ  ได้รับคา่ตอบแทนเดือนละ 10,000 บาท 

คา่ตอบแทนคณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
1. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ท่ีมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ

ตามนิยามของบริษัท ซึง่เข้มกว่าคณุสมบัติกรรมการอิสระตามประกาศของคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน ในลกัษณะเบีย้ประชุมตามจ านวนครัง้ท่ีกรรมการอิสระมาประชุมคณะกรรมการสรรหา 
คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล ในอตัราตอ่ไปนี ้
ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)  ได้รับเบีย้ประชมุครัง้ละ 20,000 บาท  
กรรมการอิสระ  ได้รับเบีย้ประชมุครัง้ละ 10,000 บาท 

2. การงดจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาลท่ีไมม่ีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ 
คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริหาร 
การงดจ่ายคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริหาร 
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คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้ใช้หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสมและเป็นธรรมท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้
พิจารณาขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนกุรรมการชดุตา่ง ๆ 
ประกอบกบัความเหมาะสมและปัจจยัประการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง กล่าวคือผลประกอบการของบริษัท
ประจ าปี 2562 ตลอดจนการขยายตวัทางธุรกิจของบริษัทและสภาพเศรษฐกิจในปัจจบุนั นอกจากนีไ้ด้
เปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ของ
บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในหมวดอุตสาหกรรมและธุรกิจท่ีใกล้เคียงกันแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้
เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ส าหรับปี 2563 และเพ่ือทราบจ านวน
ค่าตอบแทนท่ีบริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในปี 2562 ดัง
รายละเอียดตอ่ไปนี ้
1. การคงอตัราค่าตอบแทน (รายเดือน) คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ การคง

หลกัเกณฑ์และอตัราค่าตอบแทน (เบีย้ประชุม) คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
และการงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ประจ าปี 2563 ในอตัราเดียวกบัปี 2562 ตามท่ี 
ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ได้มีมติอนมุตัิไว้ 

2. เพ่ือทราบจ านวนค่าตอบแทน (รายเดือน) ท่ีบริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ตรวจสอบในปี 2562 จ านวน 2,220,000 บาท เท่ากับปี 2561 และเบีย้ประชุมท่ีบริษัทจ่ายให้
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลท่ีมีคุณสมบตัิเป็นกรรมการอิสระตามนิยามของ
บริษัท ตามจ านวนครัง้ท่ีเข้าประชุมจริงในปี 2562 จ านวน 60,000 บาท รวมเป็นเงินจ านวน 
2,280,000 บาท รวมทัง้การงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ซึง่สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์
ท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นได้มีมติอนุมตัิไว้ มีรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2562 ตาม
สิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 1 หวัข้อโครงสร้างการจดัการ    

ความเหน็ของคณะกรรมการ   คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา 
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้วเห็นควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 พิจารณา
อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจ าปี 2563 ตาม
หลักเกณฑ์และอัตราเดิมตามท่ีท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2562 ได้มีมติอนุมัติไว้ รวมทัง้
รับทราบจ านวนคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชดุต่าง ๆ ประจ าปี 2562 ตาม
รายละเอียดข้างต้น โดยหากท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 มีมติอนุมตัิด้วยแล้ว หลกัเกณฑ์
และอตัราการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจ าปี 2563 
รวมทัง้ผลประโยชน์อื่น ๆ จะเป็นอตัราเดียวกนักบัปี 2562 (ไมเ่ปลี่ยนแปลง) ดงันี ้

คณะกรรมการ ต าแหน่ง 
หลักเกณฑ์และอัตรา 

ค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชุม ผลประโยชน์อื่น 
(บาท/คน/เดือน) (บาท/คน/ครัง้)  

คณะกรรมการบริษัท 
(ประธาน 1 คนและกรรมการ 8 คน) 

ประธาน 25,000 
ไมไ่ด้ก าหนด ไมม่ี 

กรรมการ 15,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
(ประธาน 1 คนและกรรมการ 2 คน) 

ประธาน 20,000 
ไมไ่ด้ก าหนด ไมม่ี 

กรรมการ 10,000 
คณะกรรมการสรรหา 
ค่าตอบแทน และบรรษัทภบิาล 
(ประธาน 1 คนและกรรมการ 2 คน) 

ประธาน 
(เฉพาะกรรมการอิสระ) ไมไ่ด้ก าหนด 

20,000 
ไมม่ี กรรมการ 

(เฉพาะกรรมการอิสระ) 10,000 

คณะกรรมการบริหาร 
(ประธาน 1 คนและกรรมการ 3 คน) 

ประธาน 
งดจา่ย งดจา่ย ไมม่ี กรรมการ 
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ทัง้นี ้ให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไปจนกวา่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น 

โดยรายละเอียดขอบเขตหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ รวมทัง้การจ่าย
ค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ  ปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 หัวข้อโครงสร้าง
การจดัการ 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัต ิไมน้่อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม 
 
วาระที่ 7: เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัศุกร์ท่ี 27 มีนาคม 2563 
เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา ห้องเลอ คองคอร์ด บอลรูม ชัน้ 2 เลขท่ี 204 ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร (รายละเอียดแผนท่ีตัง้สถานท่ีประชุมปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย
ล าดบัท่ี 9) โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ตัง้แต่เวลา 12.30 น. และการนีบ้ริษัท
ได้จัดของว่างและเคร่ืองดื่มไว้รับรองท่านผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะท่ีมาร่วมประชุม  (1 ท่านตอ่ 1 ชดุ) โดยไม่ได้
มีการแจกของช าร่วย  

อนึ่งเพ่ือความสะดวกหากท่านผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตัง้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้นี ้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย
ล าดบัท่ี 6 หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. (แบบ ค. เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุน
ตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) ได้จาก www.qcon.co.th โดยเลือกใช้
แบบหนึง่แบบใดตามท่ีระบไุว้เท่านัน้  

หากท่านผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ บริษัทขอเรียนว่าบริษัทมีกรรมการอิสระท่ีไม่ได้
ครบก าหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2563 ได้แก่ นายประทีป วงศ์นิรันดร์ หรือ ดร. การุญ 
จนัทรางศ ุ(ข้อมลูกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 7)  

ทัง้นีบ้ริษัทขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารตามท่ีก าหนด (รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 6) มายังบริษัทภายในวนัพฤหัสบดีท่ี 26 มีนาคม 2563 โดยบริษัทได้จัดเตรียมอากร
แสตมป์ส าหรับปิดในหนงัสือมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะท่ีมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นีด้้วย 

  
 ขอแสดงความนบัถือ 
 กรุงเทพมหานคร วนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2563 
 โดยค าสัง่ของคณะกรรมการ 

 

 (นางสาวกาณจนี เตม็สขุ) 
 เลขานกุารคณะกรรมการและเลขานกุารบริษัท 
 
หมายเหต:ุ ผู้ ถือหุ้ นสามารถดูหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นและเอกสารประกอบบนเว็บไซต์ของบริษัท 

(www.qcon.co.th) ได้ตัง้แต่วนัองัคารท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2563 และสามารถส่งค าถามเพ่ือสอบถาม
ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องในแต่ละวาระหรือข้อมลูอื่นท่ีส าคญัของบริษัทได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือ
โทรศพัท์ 035-259131 หรือ 02-586-3078 โทรสาร 02-586-3007 หรือตามท่ีอยู่ของบริษัท  
ทัง้นีห้ากผู้ ถือหุ้ นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจ าปี 2562 ของบริษัท กรุณากรอก
รายละเอียดใน “แบบขอรับหนงัสือรายงานประจ าปี 2562” ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 10 

http://www.qcon.co.th/
http://www.campanatiles.com/

