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หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 

บริษัทควอลิตีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส ์จ ากัด (มหาชน) 
 
เร่ือง ขอเชญิประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 

เรียน ทา่นผู้ถอืหุ้น 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 1. รายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบรหสัคิวอาร ์(QR Code) และแบบลงทะเบียน 
2. ขอ้มลูของบุคคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนด

ออกจากต าแหน่งตามวาระ 
3. ขอ้มลูประวตัิของผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บัการเสนอช่ือประจ าปี 2563 
4. ขอ้บงัคบับริษัทในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
5. หลกัฐานแสดงสิทธิการเขา้ร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียง

ลงคะแนนในการประชมุผูถื้อหุน้ 
6. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยก์ าหนด 
7. ขอ้มลูของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอเป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 
8. การใชร้หสัคิวอาร ์(QR Code) ส  าหรบัดาวนโ์หลดรายงานประจ าปี 2562 
9. ขอ้ปฏิบตัิการประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือความปลอดภยัภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาด

ของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (“COVID-19”) และแบบสอบถามส าหรบัคดักรองโรคไวรสั
โคโรนา 

10. แบบแจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
11. แบบฟอรม์ค าถามลว่งหนา้ตามวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
12. แผนท่ีบริษัทปนูซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
13. แบบขอรบัหนงัสือรายงานประจ าปี 2562 

  
เม่ือวนัศกุรท่ี์ 15  พฤษภาคม 2563 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทควอลิตีค้อนสตรคัชั่นโปรดคัส ์จ ากดั 

(มหาชน) (“บริษัท”) ไดม้ีมติใหเ้รียกประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในวันจันทรท์ี่ 29 มิถุนายน 2563  
เวลา 14.30 น. ณ ห้อง Hall 1 ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค ์บริษัทปูนซิเมนตไ์ทย จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 
ถนนปูนซิเมนตไ์ทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ
พรอ้มดว้ยความเห็นของคณะกรรมการ ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที ่1:  รับทราบรายงานกจิการประจ าปี 2562 

ความเป็นมา  บริษัทไดส้รุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงท่ีส  าคญัท่ีเกิดขึน้ในรอบปี 
2562 ซึง่ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2562 หวัขอ้ผลประกอบการ ตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 1  
ความเหน็ของคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอรายงานกิจการประจ าปี 2562 ซึง่สรุปผลการด าเนินงาน
ของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงท่ีส  าคญัท่ีเกิดขึน้ในรอบปี 2562 ใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบ 
คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ   เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ จงึไมม่ีการลงคะแนนเสียง 

 
วาระที ่2: พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 

ความเป็นมา  เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทไดจ้ัดท า 
งบการเงินประจ าปี ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทและจดัใหม้ีการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชี  
รับอนุญาตแล้ว และขอเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยู่ใน  
งบการเงินของรายงานประจ าปี 2562 ซึ่งไดจ้ัดส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกับหนังสือนัดประชุมในครัง้นี ้
ตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 1 
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ความเหน็ของคณะกรรมการ   เห็นควรเสนอท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 พิจารณาอนมุตัิ
งบการเงินประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีผ่านการตรวจสอบและลงนามรบัรองโดยผูส้อบบญัชีของ
บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั และไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 
ซึง่แสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2562 ท่ีผ่านมา โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้
งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุ 
  หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สินทรพัย ์ 2,260.08 2,134.24 
หนีส้ิน 257.38 225.83 
รายไดร้วม 2,078.40 1,750.15 
ก าไรส  าหรบัปี 179.69 151.46 
ก าไรตอ่หุน้ (บาท/หุน้) 0.45 0.38 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ   เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่3:  รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

ความเป็นมา  บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิในแต่
ละปีหากบริษัทไม่มีผลขาดทุนสะสม และไม่มีความจ าเป็นอื่นใด ซึ่งตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 47 ก าหนดใหบ้ริษัทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี
ส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) 
จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยปัจจุบนับริษัทมีทุนส ารองตาม
กฎหมายจ านวน 40 ลา้นบาท เท่ากบัรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียนตามท่ีกฎหมายก าหนดแลว้  

ทัง้นีใ้นปี 2562 บริษัทมีก าไรส  าหรบัปี (ก าไรสทุธิ) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 151.46 ลา้นบาท และ
มีก าไรส  าหรบัปีตามงบการเงินรวมจ านวน 179.69 ลา้นบาท รวมทัง้มีก าไรสะสมส าหรบัจดัสรรจ่ายเงิน
ปันผลใหผู้ถื้อหุน้ได ้
ความเห็นของคณะกรรมการ   เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 รบัทราบการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.18 บาท 
รวมเป็นเงิน 72 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 48 ของก าไรส าหรบัปี เมื่อวนัศกุรท่ี์ 17 เมษายน 2563 
ซึง่การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลนี ้เพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้กบัผูถื้อหุน้จากการเลื่อนการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทท่ีก าหนดไว้วันศุกร์ท่ี  27 มีนาคม 2563 ออกไปไม่มีก าหนด ดังนั้น 
คณะกรรมการบริษัทจงึไมเ่สนอท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 อีก โดย
สามารถเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2562 กบัปีท่ีผ่านมาไดด้งันี ้

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

1. ก าไรส าหรบัปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ  
(ลา้นบาท) 

151.46 60.67 28.60 

2. ก าไรส าหรบัปีตามงบการเงินรวม (ลา้นบาท) 179.69 57.27 5.46 
3. จ านวนหุน้ (ลา้นหุน้) 400 400 400 
4. เงินปันผล    

- เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุน้) 0.18 - - 

- เงินปันผลประจ าปี (บาท/หุน้)  - 0.06 0.03 
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รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
5. เงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ลา้นบาท) 72 24 12 
6. อตัราการจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรส  าหรบัปี
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (รอ้ยละ) 

48 
 

40 
 

42 
 

7. ทนุส ารองตามกฎหมาย (ลา้นบาท) ส ารองครบถว้นตามท่ีกฎหมายก าหนดแลว้  
(40 ลา้นบาท) 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ   เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ จงึไมม่ีการลงคะแนนเสียง 
 

วาระที ่4:  พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
ความเป็นมา  พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บังคบัของบริษัท  
ขอ้ 18 ก าหนดใหใ้นการประชมุสามญัประจ าปีทุกครัง้ กรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างนอ้ยหนึ่ง
ในสามเป็นอัตรา ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวน
ใกลเ้คียงท่ีสดุกบัสดัส่วนหนึ่งในสาม ทัง้นีก้รรมการผูท่ี้พน้จากต าแหน่งตามวาระนัน้อาจไดร้บัเลือกตั้ง
ใหม่ได ้ซึ่งในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีครัง้นีม้ีกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตาม
วาระจ านวน 3 คน ดงันี ้

(1) นายพยนต ์ ศกัดิเ์ดชยนต ์ กรรมการ 
(2) นายชนะ ภมู ี กรรมการ  

 กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และ
กรรมการบริหาร 

(3) นายชีระพงษ ์ กมัพลพนัธ ์ กรรมการอิสระ 
   ประธานกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

และกรรมการตรวจสอบ 

โดยนายชีระพงษ ์กมัพลพนัธ ์ไดแ้จง้ความประสงคไ์มข่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทอีก  

ทัง้นี ้บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระและรายช่ือบคุคลเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ
ระหว่างวนัท่ี 16 สิงหาคม - 15 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้สว่นนอ้ยเสนอวาระและรายช่ือบุคคล
เพ่ือเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล โดยไม่รวมกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่ง
ตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
รายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมรวม 3 คน เขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการ 
ท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 โดยไดใ้ชห้ลกัเกณฑ์
และวิธีการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการท่ีไดร้บัความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งก าหนดใหค้ณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
คดัเลือกผูท่ี้เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทจากผูท้รงคณุวฒิุและผูม้ีความรูค้วามเช่ียวชาญ ซึง่รวมถึงบุคคล
ท่ีมีความรูค้วามสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนและก าหนดว่าจะตอ้งมีคณุสมบตัิครบถว้น
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและขอ้บังคบัของบริษัท รวมทัง้แนวทางบรรษัทภิบาลของบริษัท แนวทางการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และแนว
ทางการกลั่นกรองผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
เป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถ มีประสบการณ์ความเช่ียวชาญเก่ียวกับธุรกิจของบริษัท มีภาวะผู้น  าและ
วิสยัทัศนก์วา้งไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวตัิการท างานโปร่งใสไม่ด่างพรอ้ย พรอ้มทัง้ตดัสินใจ
ดว้ยข้อมูลและเหตุผลและสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยให้คณะกรรมการสรรหา 
คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาลพิจารณาความหลากหลายในโครงสรา้งคณะกรรมการและองคป์ระกอบ
ของความรูค้วามช านาญเฉพาะดา้นท่ีจ าเป็นตอ้งมีหรือยงัขาดอยู่ในคณะกรรมการดว้ย  
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ความเหน็ของคณะกรรมการ   คณะกรรมการบริษัทซึ่งไมร่วมกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่ง
ตามวาระในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ไดห้ารือกันอย่างกวา้งขวาง โดยพิจารณาและ
กลั่นกรองรายช่ือบคุคลทัง้หมดตามท่ีคณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาลเสนอ รวมทัง้
พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแลว้ว่าเป็นผูท้รงคุณวุฒิ มีความรูค้วามสามารถ  
มีภาวะผูน้  า มีวิสยัทศันก์วา้งไกล เป็นผูม้ีคณุธรรมและจริยธรรม มีประวตัิการท างานท่ีโปร่งใสไม่ด่าง
พรอ้ย มีประสบการณใ์นการก าหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ ์ดา้นบญัชีและการเงิน รวมทัง้
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีท่ีเป็นประโยชนใ์นการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอช่ือบุคคลรวม 3 คน เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการและ
กรรมการอิสระแทนกรรมการและกรรมการอิสระท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระในการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ไดแ้ก่ 

(1) นายพยนต ์ ศกัดิเ์ดชยนต ์

(2) นายชนะ ภมู ี

(3) นายพนัเทพ สภุาไชยกิจ 

โดยล าดบัท่ี (1) นายพยนต ์ศกัดิ์เดชยนต ์และ (2) นายชนะ ภูมี เป็นกรรมการเดิมซึ่งปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งหนา้ท่ี ใหข้อ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา อีกทัง้เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องและข้อบังคับของบริษัท  
มีความรูค้วามสามารถ มีประสบการณค์วามเช่ียวชาญเก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท มีคณุธรรมและประวตัิ
การท างานท่ีโปรง่ใส กลา้แสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่างและเป็นอิสระ พรอ้มทัง้ตดัสินใจดว้ยขอ้มลูและ
เหตผุล ส าหรบัล าดบัท่ี (3) นายพนัเทพ สภุาไชยกิจ เป็นผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือใหม่แทนกรรมการเดิมท่ี
ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ* เป็นผูม้ีความรู ้ความสามารถ 
และประสบการณค์วามเช่ียวชาญในงานท่ีส าคญั โดยเฉพาะในดา้นการบริหารองคก์รขนาดใหญ่ ซึ่งจะ
สามารถใหข้อ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชนใ์นการก าหนดกลยทุธแ์ละนโยบายในการด าเนินธุรกิจของบริษัท  

ทัง้นี ้นายชนะ ภูมี เป็นกรรมการในบริษัทอื่นท่ีอาจพิจารณาไดว้่าประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่าง
เดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบับริษัท   

ส าหรบัประวตัิของบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือ ระยะเวลาท่ีเคยด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระ 
ขอ้มลูการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในรอบปีท่ีผ่านมา ขอ้มลูการถือ
หุน้สามญัของบริษัท ขอ้มูลการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษัทจดทะเบียน บริษัทหรือ
กิจการอื่น ๆ และบริษัทท่ีอาจพิจารณาไดว้่าประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขัน
กบับริษัท ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 2   

หมายเหต:ุ *นายพนัเทพ สภุาไชยกิจ ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการอิสระของบริษัททีบีเอสพี จ ากดั 
(มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทใหญ่ของบริษัท ท่ีมีมูลค่า
ธุรกรรมเกินกวา่ 20 ลา้นบาท โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2563   

 ขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 17. ก าหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพ่ือเลือกตัง้กรรมการไวด้งันี ้
(1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่งหุน้ตอ่หนึ่งเสียง 
(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลคนเดียว

หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แตจ่ะแบ่งคะแนนเสียงใหผู้ใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้
(3) บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามระดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่า

จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพึงเลือกในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้
ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้
ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าดเพ่ิมอีกหนึ่งเสียง 
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คะแนนเสียงส าหรับการเลือกตั้งกรรมการ  บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็น      
ผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกในครัง้นัน้ 
 

วาระที ่5:  พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชแีละก าหนดค่าสอบบัญชปีระจ าปี 2563 
ความเป็นมา  เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ. ศ. 2535 มาตรา 120 และ
ตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  (ก.ล.ต.) ซึ่ง
ก าหนดใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีของบริษัท  
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคดัเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั (KPMG) เป็น
ส านักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจ าปี 2563 เน่ืองจากมีช่ือเสียง มีศักยภาพ มี
มาตรฐานการท างานท่ีดี มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการสอบบัญชี มีกระบวนการหรือ
เครื่องมือท่ีใชใ้นการตรวจสอบบัญชีท่ีมีประสิทธิภาพ มีความรูค้วามเขา้ใจในธุรกิจ รวมทั้งปฏิบัติ
หนา้ท่ีไดเ้ป็นอย่างดีตลอดมา โดยเมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตการใหบ้ริการ ปริมาณงาน และอตัรา  
ค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแลว้เห็นว่า  KPMG เสนอค่าสอบบัญชีท่ี
เหมาะสมและขอ้เสนอของ KPMG จะเป็นประโยชนส์งูสดุแก่บริษัท  
ความเห็นของคณะกรรมการ   เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัท  
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นส านักงานสอบบัญชีของบริษัทและมีมติใหเ้สนอท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้บุคคลเป็นผูส้อบบญัชีและอนุมตัิค่าสอบบญัชี
ของบริษัทประจ าปี 2563 ดงันี ้ 
1. แต่งตัง้ผูส้อบบัญชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคลอ้งกับ

ประกาศ ก.ล.ต. เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2563 ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้
- นายไวโรจน ์ จินดามณีพิทกัษ ์ (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 3565) หรือ 
- นางสาวธญัลกัษณ ์ เกตแุกว้ (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 8179) หรือ 
- นางสาวดษุณีย ์ ยิม้สวุรรณ (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 10235)  
โดยนายไวโรจน ์จินดามณีพิทกัษ์ และนางสาวธัญลกัษณ ์เกตแุกว้ เคยไดร้บัแต่งตัง้เป็นผูส้อบบัญชี
ของบริษัทประจ าปี 2560-2562 รวม 3 ปี และนางสาวดุษณีย ์ยิม้สุวรรณ เคยไดร้ับแต่งตัง้เป็น
ผูส้อบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2561-2562 รวม 2 ปี ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติหนา้ท่ีผูส้อบบัญชี
ของทัง้สามรายขา้งตน้สอดคลอ้งกบัเกณฑก์ารเปลี่ยนผูส้อบบญัชีของส านกังาน ก.ล.ต. 

ทั้งนี ้KPMG และผูส้อบบัญชีทัง้ 3 รายตามรายช่ือท่ีเสนอขา้งตน้เป็นผูท่ี้ไม่มีความสัมพันธห์รือ 
ส่วนไดเ้สียกับบริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าว 
และจะไดร้บัการเสนอช่ือใหเ้ป็นผูส้อบบัญชีประจ าปี 2563 ของบริษัทคิว-คอน อีสเทอรน์ จ ากัด 
(QCE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทดว้ย โดยประวตัิของผูส้อบบัญชีและขอ้มูลความเป็นอิสระของ
ผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บัการเสนอช่ือปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ยล 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 

ค่าสอบบัญช ี 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 

รวมค่าสอบบัญชขีองบริษัท 780,000 780,000 

ทัง้นี ้ค่าสอบบัญชีท่ีเสนอขา้งตน้เป็นการใหบ้ริการสอบบัญชี (Audit Services) เท่านัน้ ไม่มีการ
ใหบ้ริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบญัชี (Non-Audit Services) เช่นเดียวกบัปี 2562 

หมายเหต ุ: ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ.28/2563 ก าหนดใหใ้นกรณีท่ีบริษัท
ไม่สามารถจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีเพ่ือแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีได ้เน่ืองจากสถานการณก์าร
ระบาดของโรคติดตอ่เชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ใหบ้ริษัทสง่งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ซึง่ผ่านการ
สอบทานจากผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานและไดร้บัการแตง่ตัง้จากบริษัทได ้ท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 จึงมีมติแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษัท 
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด (KPMG) ตามรายช่ือในขอ้ 1. ส  าหรบัท าหนา้ท่ีสอบทานงบ
การเงินรายไตรมาส 

3. รบัทราบคา่สอบบญัชีประจ าปี 2563 ของบริษัทย่อย (QCE) จ านวน 257,000 บาท (เพ่ิมขึน้จากปี 
2562 จ านวน 40,000 บาท) ซึง่ QCE เป็นผูร้บัผิดชอบคา่สอบบญัชี 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ   เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่6: พจิารณาอนุมัตคิ่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจ าปี 2563 

ความเป็นมา  ขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 33 ก าหนดใหก้รรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัทใน
รูปแบบของเงินเดือน เงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั ผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น ตาม
ขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะพิจารณา ซึง่อาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ 
และก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไป หรือจะใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได ้โดยท่ีประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจ าปี 2562 เมื่อวันท่ี 22 มีนาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจ าปี 2562 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับท่ี 
ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจ าปี 2561 เมื่อวันท่ี 26 มีนาคม 2561 ได้มีมติก าหนดไว้  
ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

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

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

คา่ตอบแทนคณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
1. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ท่ีมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ

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

2. การงดจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาลท่ีไมม่ีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ 
คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริหาร 
การงดจ่ายคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ไดใ้ชห้ลักเกณฑแ์ละแนวทางการพิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสมและเป็นธรรมท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้
พิจารณาขอบเขตหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนกุรรมการชดุตา่ง ๆ 
ประกอบกบัความเหมาะสมและปัจจยัประการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง กล่าวคือผลประกอบการของบริษัท
ประจ าปี 2562 ตลอดจนการขยายตวัทางธุรกิจของบริษัทและสภาพเศรษฐกิจในปัจจบุนั นอกจากนีไ้ด้
เปรียบเทียบขอ้มูลการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ของ
บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในหมวดอตุสาหกรรมและธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกนัแลว้ จึงมีมติเป็นเอกฉันทใ์หเ้สนอท่ี
ประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนหลกัเกณฑแ์ละอตัราการจ่ายคา่ตอบแทนคณะกรรมการ
บริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ส  าหรบัปี 2563 และเพ่ือทราบจ านวนค่าตอบแทนท่ีบริษัทจ่าย
ใหค้ณะกรรมการบริษัทและคณะอนกุรรมการชดุตา่ง ๆ ในปี 2562 ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
1. การคงอตัราค่าตอบแทน (รายเดือน) คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ การคงหลกัเกณฑ์

และอตัราค่าตอบแทน (เบีย้ประชุม) คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และการงดจ่าย
คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ประจ าปี 2563 ในอตัราเดียวกบัปี 2562 ตามท่ีท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2562 ไดม้ีมติอนมุตัิไว ้

2. เพ่ือทราบจ านวนคา่ตอบแทน (รายเดือน) ท่ีบริษัทจ่ายใหค้ณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบใน
ปี 2562 จ านวน 2,220,000 บาท เท่ากบัปี 2561 และเบีย้ประชมุท่ีบริษัทจ่ายใหก้รรมการสรรหา คา่ตอบแทน 
และบรรษัทภิบาลท่ีมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท ตามจ านวนครัง้ท่ีเขา้ประชมุจริง
ในปี 2562 จ านวน 60,000 บาท รวมเป็นเงินจ านวน 2,280,000 บาท รวมทั้งการงดจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหาร ซึง่สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑท่ี์ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนมุตัิไว ้มีรายละเอียดตามท่ี
ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2562 ตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 1 หวัขอ้โครงสรา้งการจดัการ    

ความเหน็ของคณะกรรมการ   คณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรร
หา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแลว้เห็นควรเสนอท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 พิจารณา
อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจ าปี 2563 ตาม
หลักเกณฑ์และอัตราเดิมตามท่ีท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ไดม้ีมติอนุมัติไว ้ รวมทั้ง
รบัทราบจ านวนคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชดุต่าง ๆ ประจ าปี 2562 ตาม
รายละเอียดขา้งตน้ โดยหากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 มีมติอนุมตัิดว้ยแลว้ หลกัเกณฑ ์

และอตัราการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจ าปี 2563 
รวมทัง้ผลประโยชนอ์ื่น ๆ จะเป็นอตัราเดียวกนักบัปี 2562 (ไมเ่ปลี่ยนแปลง) ดงันี ้

คณะกรรมการ ต าแหน่ง 
หลักเกณฑ์และอัตรา 

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

คณะกรรมการบริษัท 
(ประธาน 1 คนและกรรมการ 8 คน) 

ประธาน 25,000 
ไมไ่ดก้ าหนด ไมม่ี 

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

ประธาน 20,000 
ไมไ่ดก้ าหนด ไมม่ี 

กรรมการ 10,000 
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คณะกรรมการ ต าแหน่ง 
หลักเกณฑ์และอัตรา 

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

คณะกรรมการสรรหา 
ค่าตอบแทน และบรรษัทภบิาล 
(ประธาน 1 คนและกรรมการ 2 คน) 

ประธาน 
(เฉพาะกรรมการอิสระ) ไมไ่ดก้ าหนด 

20,000 
ไมม่ี กรรมการ 

(เฉพาะกรรมการอิสระ) 10,000 

คณะกรรมการบริหาร 
(ประธาน 1 คนและกรรมการ 3 คน) 

ประธาน 
งดจา่ย งดจา่ย ไมม่ี กรรมการ 

ทัง้นี ้ใหม้ีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 เป็นตน้ไปจนกวา่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น 

โดยรายละเอียดขอบเขตหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ รวมทั้งการจ่าย
ค่าตอบแทนใหก้รรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ  ปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 หัวขอ้โครงสรา้ง
การจดัการ 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัต ิไมน่อ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชุม 
 
วาระที ่7: เร่ืองอืน่ ๆ (ถา้มี) 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้โปรดเขา้รว่มประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในวันจันทรท์ี ่29 มิถุนายน 
2563 เวลา 14.30 น. ณ  ห้อง Hall 1 ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค ์บริษัทปูนซิเมนตไ์ทย จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 
ถนนปูนซิเมนตไ์ทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร (รายละเอียดแผนที่ตั้งสถานที่ประชุม
ปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่12) บริษัทจะเปิดใหล้งทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ตัง้แต่เวลา 
12.30 น. โดยบริษัทจะพยายามบริหารจัดการใหก้ารประชุมมีความกระชับ สัน้ และใชเ้วลานอ้ยเพ่ือลดเวลาใน
การที่คนจ านวนมากมารวมอยู่ในท่ีเดียวกนัตามขอ้ก าหนดของราชการและท่ีไดข้ออนุญาตไวก้ับหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง  

อย่างไรก็ตาม การจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นีเ้ป็นการประชุมในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรค
ติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (“COVID-19’) ซึ่งบริษัทไดต้ิดตามสถานการณนี์ม้าโดยตลอดและมีความห่วงใยในความ
ปลอดภยัดา้นสขุอนามยัของผูเ้ขา้ร่วมประชุมและทีมงานทุกฝ่าย โดยบริษัทมีความตัง้ใจอย่างเต็มท่ีท่ีจะจดัเตรียมการ
ใหก้ารประชุม เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีความปลอดภัยสูงสุด ตลอดจนด าเนินการตามแนวทางและค าแนะน าท่ี
ส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดก้ าหนดขึน้เก่ียวกับการจัดประชุม รวมทัง้กิจกรรมอื่นท่ีมีลกัษณะเป็นการ
รวมกนัของคนหมูม่าก 

ในการนี ้บริษัทจงึไดก้ าหนดมาตรการในการคดักรองและการป้องกนัความเสี่ยงในการติดเชือ้ COVID-19 
ตามรายละเอียดของข้อปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 9 ซึ่งบริษัทขอความร่วมมือใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้ ับมอบ
ฉันทะท่ีเขา้ร่วมประชุมโปรดปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครดั โดยมาตรการตามขอ้ปฏิบตัินัน้จะเพ่ิมกระบวนการและวิธีการ
ตามขัน้ตอนต่าง ๆ ซึง่ท าใหก้ารเขา้ร่วมประชุมของท่านผูถื้อหุน้อาจมีความล่าชา้และไมไ่ดร้บัความสะดวก โดยบริษัท
ตอ้งประชมุใหแ้ลว้เสรจ็ในเวลาท่ีสัน้ กระชบั เพ่ือลดเวลาในการท่ีคนจ านวนมากมารวมอยู่ในท่ีเดียวกนั และตอ้งจดัให้
มีการเวน้ระยะห่างทางสงัคมในทกุจดุ ท าใหเ้กิดขอ้จ ากดัดา้นสถานท่ีท่ีไมส่ามารถรองรบัคนจ านวนมากได ้

ดงันัน้ บริษัทจึงมีความจ าเป็นตอ้งขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บริษัทแทนการมาร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยท่านสามารถมอบฉันทะพร้อมกับระบุความประสงคใ์นการ
ลงคะแนนเสียงแต่ละวาระเพ่ือใหก้รรมการอิสระลงคะแนนเสียงตามความประสงคข์องท่านไดอ้ย่างชัดเจน (โปรด
เลือกใชแ้บบฟอรม์ ข.) และบริษัทขอแจง้รายช่ือกรรมการอิสระท่ีไม่ไดค้รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระในการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ตามรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้
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(1) นายประทีป  วงศนิ์รนัดร ์

(2) ดร.การุญ จนัทรางศ ุ

ทัง้นี ้ขอ้มลูกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอเป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 7    

ส าหรับผู้ถอืหุน้ทีม่ีความประสงคจ์ะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือปฏบิัตดัิงนี ้

1. ขอใหท้่านผูถื้อหุน้แจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมการประชุมให้บริษัททราบล่วงหน้า ตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ย
ล าดบัท่ี 10 และส่งใหบ้ริษัทภายในวนัศุกรท่ี์ 26 มิถุนายน 2563 และขอเรียนว่าบริษัทมีจ านวนท่ีนั่งในหอ้งประชุม 
ไดเ้พียงประมาณ 120-150 ท่ีนั่ง  

2. ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่ีมีอาการอย่างใดอย่างหน่ึงของโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข ้(มี
อุณหภูมิตัง้แต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป) หรือไอ หรือเจ็บคอ หรือมีน า้มูก หรือหายใจล าบาก หรือมีประวัติการ
เดินทางกลบัจากต่างประเทศในช่วง 14 วนัก่อนการประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนญุาตใหเ้ขา้ร่วมในบริเวณการจัด
ประชมุและหอ้งประชมุ โดยจะเป็นไปตามค าวินิจฉยัของแพทยท่ี์บริษัทไดจ้ดัเตรียมไว ้

3. ขอใหท้่านผูถื้อหุน้ส่งค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นใหแ้ก่บริษัท ตามช่องทางท่ีก าหนด 
(ตามแบบฟอรม์ค าถามล่วงหนา้ ตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 11) และเพ่ือสขุอนามยัดงักลา่ว บริษัทจะไมจ่ดัไมโครโฟน
ในหอ้งประชุมส าหรบัการสอบถาม แต่จะขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะเขียนค าถามลงในแบบฟอรม์ค าถาม และ
บริษัทจะรวบรวมค าถามและจะตอบค าถามในหอ้งประชมุเฉพาะท่ีเก่ียวกบัวาระการลงคะแนนโดยตรง ส  าหรบัค าถาม
และขอ้เสนอแนะอื่น ๆ บริษัทจะสรุปประเด็นชีแ้จงแนบท้ายรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบ
เผยแพรข่อ้มลูของตลาดหลกัทรพัยแ์ละเวบ็ไซตข์องบริษัทภายใน 14 วนันบัแตก่ารประชมุเสรจ็สิน้ 

บริษัทจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผูถื้อหุน้โปรดกรุณาปฏิบตัิตามมาตรการและขอ้ปฏิบตัิท่ีบริษัทได้
เรียนใหท้ราบตามหนงัสือนีแ้ละสิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 9 อย่างเคร่งครดั ทัง้นี ้เพ่ือความปลอดภยัและสขุอนามยัท่ีดีของ
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุตลอดจนสงัคมสว่นรวม 

ทัง้นี ้ขอความรว่มมือจากท่านโปรดสง่หนงัสือมอบฉนัทะพรอ้มเอกสารตามท่ีก าหนดมายงับริษัทล่วงหนา้
เพ่ือใหบ้ริษัทไดร้บัภายในวนัศกุรท่ี์ 26 มิถุนายน 2563 โดยบริษัทไดจ้ดัเตรียมอากรแสตมป์ส าหรบัปิดในหนงัสือมอบ
ฉันทะใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉันทะท่ีมาลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ดว้ย ท่านผูถื้อหุน้โปรดกรอกรายละเอียดและ 
ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 6 หรือสามารถดาวนโ์หลดหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. 
แบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทย
เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) ไดจ้าก www.qcon.co.th โดยเลือกใชแ้บบหนึ่งแบบใดตามท่ีระบไุวเ้ท่านัน้ 

บริษัทขอขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านเป็นอย่างสูงท่ีมีความเข้าใจและหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะไดร้ับความ
รว่มมือจากทกุท่านเป็นอย่างดีเช่นท่ีผ่านมา 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 กรุงเทพมหานคร วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 
 โดยค าสั่งของคณะกรรมการ 

 

 (นางสาวกาณจนี เตม็สขุ) 
 เลขานกุารคณะกรรมการและเลขานกุารบริษัท 
  

http://www.qcon.co.th/
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หมายเหต:ุ  

1. ผูถื้อหุน้สามารถดหูนงัสือนดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้และเอกสารประกอบบนเวบ็ไซตข์องบริษัท (www.qcon.co.th) และ
สามารถสง่ค าถามเพ่ือสอบถามขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งในแตล่ะวาระหรือขอ้มลูอื่น ๆ ของบริษัทเป็นการลว่งหนา้ผ่าน
ทางอีเมล : invest@qcon.co.th หรือทางไปรษณียม์ายังส  านักงานเลขานุการบริษัท ชัน้ 19 อาคารเอสซีจี 100 ปี 
เลขท่ี 1 ถนนปูนซิเมนตไ์ทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 หรือส่งโทรสารไปยงัหมายเลข 
02-586-3007 โดยระบท่ีุอยู่หรือขอ้มลูที่ใชใ้นการติดตอ่ไดอ้ย่างชดัเจนเพ่ือบริษัทจะติดตอ่กลบัได ้ 

2. หากผูถื้อหุน้มีความประสงคจ์ะขอรบัหนังสือรายงานประจ าปี 2562 ของบริษัท กรุณากรอกรายละเอียดใน 
“แบบขอรบัหนงัสือรายงานประจ าปี 2562” ตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 13 

3. บริษัทปนูซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) ซึง่ถือเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่โดยออ้มไดจ้ดัท านโยบายความเป็นสว่นตวัขึน้ 
เพ่ือแจง้ใหท้่านทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวมรวม การใช้ และการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ทัง้นี ้
นโยบายดังกล่าวมีผลบังคับใชก้ับบริษัทในฐานะเป็นบริษัทย่อย โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดไดท่ี้ 
www.scg.com 

4. บริษัทอยู่ระหวา่งการขออนญุาตจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดตา่ง ๆ ไดต้ามการพิจารณาของพนกังานเจา้หนา้ท่ี 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที ่: นางสาวกาณจนี เตม็สขุ โทรศพัท ์02-586-3012 หรือ 
 นางสาวไปรยา พรหมมาณพ โทรศพัท ์02-586-3078 หรือ 
 นางสนุดัดา จรูญเจตจ านง โทรศพัท ์02-586-5735 
 ส านกังานเลขานกุารบริษัท บริษัทควอลิตีค้อนสตรคัชั่นโปรดคัส ์จ ากดั (มหาชน) 
 โทรสาร 02-586-3007 อีเมล invest@qcon.co.th 
 

http://www.campanatiles.com/
http://www.scg.com/

