หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2563
บริษัทควอลิตคี้ อนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จากัด (มหาชน)
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2563

เรียน

ท่านผู้ถอื หุ้น

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 1. รายงานประจาปี 2562 ในรู ปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบลงทะเบียน
2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนด
ออกจากตาแหน่งตามวาระ
3. ข้อมูลประวัติของผูส้ อบบัญชีท่ีได้รบั การเสนอชื่อประจาปี 2563
4. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
5. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมผูถ้ ือหุน้
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กาหนด
7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้
8. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สาหรับดาวน์โหลดรายงานประจาปี 2562
9. ข้อปฏิบตั ิการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) และแบบสอบถามสาหรับคัดกรองโรคไวรัส
โคโรนา
10. แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
11. แบบฟอร์มคาถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
12. แผนที่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
13. แบบขอรับหนังสือรายงานประจาปี 2562
เมื่อวันศุกร์ท่ี 15 พฤษภาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทควอลิตคี ้ อนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จากัด
(มหาชน) (“บริษัท ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี 2563 ในวั นจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563
เวลา 14.30 น. ณ ห้อง Hall 1 ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) เลขที่ 1
ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุ งเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ
พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1: รับทราบรายงานกิจการประจาปี 2562
ความเป็ นมา บริษัทได้สรุ ปผลการดาเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่เกิดขึน้ ในรอบปี
2562 ซึง่ ปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี 2562 หัวข้อผลประกอบการ ตามสิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 1
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานกิจการประจาปี 2562 ซึง่ สรุ ปผลการดาเนินงาน
ของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่เกิดขึน้ ในรอบปี 2562 ให้ผถู้ ือหุน้ รับทราบ
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
วาระที่ 2: พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ความเป็ นมา เพื่ อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริษัทได้จัดทา
งบการเงินประจาปี ณ วันสิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัทและจัดให้มีการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี
รับ อนุ ญ าตแล้ว และขอเสนอให้ท่ี ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น อนุ มัติ โดยมี ร ายละเอี ย ดตามที่ ป รากฏอยู่ ใ น
งบการเงินของรายงานประจาปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครัง้ นี ้
ตามสิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 1
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ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 พิจารณาอนุมตั ิ
งบการเงินประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผูส้ อบบัญชีของ
บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด และได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
ซึง่ แสดงฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทในปี 2562 ที่ผ่านมา โดยสรุ ปสาระสาคัญได้ดงั นี ้
งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์
2,260.08
2,134.24
หนีส้ ิน
257.38
225.83
รายได้รวม
2,078.40
1,750.15
กาไรสาหรับปี
179.69
151.46
กาไรต่อหุน้ (บาท/หุน้ )
0.45
0.38
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3: รับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
ความเป็ นมา บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิในแต่
ละปี หากบริษัทไม่มีผลขาดทุนสะสม และไม่มีความจาเป็ นอื่นใด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กาหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี
ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)
จนกว่าทุนสารองนีจ้ ะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยปั จจุบนั บริษัทมีทุนสารองตาม
กฎหมายจานวน 40 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกาหนดแล้ว
ทัง้ นีใ้ นปี 2562 บริษัทมีกาไรสาหรับปี (กาไรสุทธิ) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 151.46 ล้านบาท และ
มีกาไรสาหรับปี ตามงบการเงินรวมจานวน 179.69 ล้านบาท รวมทัง้ มีกาไรสะสมสาหรับจัดสรรจ่ายเงิน
ปั นผลให้ผถู้ ือหุน้ ได้
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 รับทราบการ
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากกาไรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุน้ ละ 0.18 บาท
รวมเป็ นเงิน 72 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราร้อยละ 48 ของกาไรสาหรับปี เมื่อวันศุกร์ท่ี 17 เมษายน 2563
ซึง่ การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลนี ้ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ กับผูถ้ ือหุน้ จากการเลื่อนการประชุม
สามั ญ ผู้ถื อ หุ้น ของบริ ษั ท ที่ ก าหนดไว้วั น ศุ ก ร์ท่ี 27 มี น าคม 2563 ออกไปไม่ มี ก าหนด ดั ง นั้ น
คณะกรรมการบริษัทจึงไม่เสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2562 อีก โดย
สามารถเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผลจากผลประกอบการปี 2562 กับปี ท่ีผ่านมาได้ดงั นี ้
รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล
1. กาไรสาหรับปี ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
(ล้านบาท)
2. กาไรสาหรับปี ตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)
3. จานวนหุน้ (ล้านหุน้ )
4. เงินปั นผล
- เงินปั นผลระหว่างกาล (บาท/หุน้ )
-

เงินปั นผลประจาปี (บาท/หุน้ )
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ปี 2562
151.46

ปี 2561
60.67

ปี 2560
28.60

179.69
400

57.27
400

5.46
400

0.18

-

-

-

0.06

0.03

รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล
5. เงินปั นผลจ่ายทัง้ สิน้ (ล้านบาท)
6. อัตราการจ่ายเงินปั นผลเทียบกับกาไรสาหรับปี
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ)
7. ทุนสารองตามกฎหมาย (ล้านบาท)

ปี 2562

ปี 2561
72
48

ปี 2560
24
40

สารองครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนดแล้ว
(40 ล้านบาท)
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
วาระที่ 4: พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
ความเป็ นมา พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท
ข้อ 18 กาหนดให้ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ กรรมการต้องออกจากตาแหน่งอย่างน้อยหนึ่ง
ในสามเป็ นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่ จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวน
ใกล้เคียงที่สดุ กับสัดส่วนหนึ่งในสาม ทัง้ นีก้ รรมการผูท้ ่ีพน้ จากตาแหน่งตามวาระนัน้ อาจได้รบั เลือกตั้ง
ใหม่ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ นีม้ ีกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตาม
วาระจานวน 3 คน ดังนี ้
(1) นายพยนต์ ศักดิเ์ ดชยนต์ กรรมการ
(2) นายชนะ
ภูมี
กรรมการ
กรรมการสรรหา ค่ า ตอบแทน และบรรษั ท ภิ บ าล และ
กรรมการบริหาร
(3) นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
และกรรมการตรวจสอบ
โดยนายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์ ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทอีก
ทัง้ นี ้ บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอวาระและรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม - 15 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งไม่มีผถู้ ือหุน้ ส่วนน้อยเสนอวาระและรายชื่อบุคคล
เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล โดยไม่รวมกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ง
ตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ได้เสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิ จารณา
รายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมรวม 3 คน เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการแทนกรรมการ
ที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 โดยได้ใช้หลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาบุคคลเป็ นกรรมการตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็ นกรรมการที่ได้รบั ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกาหนดให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษั ทภิ บาล
คัดเลือกผูท้ ่ีเหมาะสมเป็ นกรรมการบริษัทจากผูท้ รงคุณวุฒิและผูม้ ีความรู ค้ วามเชี่ยวชาญ ซึง่ รวมถึงบุคคล
ที่มีความรู ค้ วามสามารถในการเป็ นกรรมการบริษัทจดทะเบียนและกาหนดว่าจะต้องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
ตามกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท รวมทัง้ แนวทางบรรษัทภิบาลของบริษัท แนวทางการ
กากับดูแลกิจการที่ดีของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และแนว
ทางการกลั่นกรองผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
เป็ นผูม้ ีความรู ค้ วามสามารถ มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเกี่ ยวกับธุรกิ จของบริษัท มีภาวะผู้นาและ
วิสยั ทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทางานโปร่งใสไม่ด่างพร้อย พร้อมทัง้ ตัดสินใจ
ด้วยข้อมูลและเหตุผลและสามารถแสดงความคิดเห็ น อย่ างเป็ นอิสระ โดยให้คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลพิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการและองค์ประกอบ
ของความรู ค้ วามชานาญเฉพาะด้านที่จาเป็ นต้องมีหรือยังขาดอยู่ในคณะกรรมการด้วย
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ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ง
ตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี 2563 ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง โดยพิจารณาและ
กลั่นกรองรายชื่อบุคคลทัง้ หมดตามที่คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเสนอ รวมทัง้
พิ จารณาคุณสมบัติเป็ นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วว่าเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีความรู ค้ วามสามารถ
มีภาวะผูน้ า มีวิสยั ทัศน์กว้างไกล เป็ นผูม้ ีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทางานที่โปร่งใสไม่ด่าง
พร้อย มีประสบการณ์ในการกาหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ ด้านบัญชีและการเงิน รวมทัง้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการกากับดูแลกิจการที่ดีท่ีเป็ นประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจของบริษัท
จึงมีมติเป็ น เอกฉัน ท์ใ ห้เสนอชื่ อบุคคลรวม 3 คน เข้ารับ การพิ จ ารณาเลื อกตั้งเป็ น กรรมการและ
กรรมการอิสระแทนกรรมการและกรรมการอิสระที่ ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ได้แก่
(1) นายพยนต์
ศักดิเ์ ดชยนต์
(2) นายชนะ

ภูมี

(3) นายพันเทพ

สุภาไชยกิจ
โดยลาดับที่ (1) นายพยนต์ ศักดิ์เดชยนต์ และ (2) นายชนะ ภูมี เป็ นกรรมการเดิมซึ่งปฏิบัติงานใน
ตาแหน่งหน้าที่ ให้ขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเป็ นอย่างดีตลอดมา อีกทัง้ เป็ น
ผู้ท รงคุณ วุฒิ ท่ี มีคุณ สมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ งและข้อบังคับ ของบริ ษั ท
มีความรู ค้ วามสามารถ มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท มีคณ
ุ ธรรมและประวัติ
การทางานที่โปร่งใส กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็ นอิสระ พร้อมทัง้ ตัดสินใจด้วยข้อมูลและ
เหตุผล สาหรับลาดับที่ (3) นายพันเทพ สุภาไชยกิจ เป็ นผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อ ใหม่แทนกรรมการเดิมที่
ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระซึ่งมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ* เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ
และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในงานที่สาคัญ โดยเฉพาะในด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งจะ
สามารถให้ขอ้ เสนอแนะอันเป็ นประโยชน์ในการกาหนดกลยุทธ์และนโยบายในการดาเนินธุรกิจของบริษัท
ทัง้ นี ้ นายชนะ ภูมี เป็ นกรรมการในบริษัทอื่นที่ อาจพิจารณาได้ว่าประกอบกิจการอันมีสภาพอย่ าง
เดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับบริษัท
สาหรับประวัติของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการหรือกรรมการอิสระ
ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในรอบปี ท่ีผ่านมา ข้อมูลการถือ
หุน้ สามัญของบริษัท ข้อมูลการดารงตาแหน่งกรรมการหรือผูบ้ ริหารในบริษัทจดทะเบียน บริษัทหรือ
กิจการอื่น ๆ และบริษัทที่อาจพิจารณาได้ว่าประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขัน
กับบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 2
หมายเหตุ: *นายพันเทพ สุภาไชยกิจ ได้ลาออกจากการเป็ นกรรมการอิสระของบริษัททีบีเอสพี จากัด
(มหาชน) ซึ่งเป็ น บริษัทที่ มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริษัทใหญ่ ของบริษัท ที่ มีมูลค่า
ธุรกรรมเกินกว่า 20 ล้านบาท โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. กาหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตัง้ กรรมการไว้ดงั นี ้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง
(2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงั้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียว
หรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามระดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่า
จานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกในครัง้ นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รบั การเลือกตัง้
ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้
ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง
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คะแนนเสียงสาหรั บการเลือกตั้งกรรมการ บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ น
ผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกในครัง้ นัน้
วาระที่ 5: พิจารณาแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2563
ความเป็ นมา เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ. ศ. 2535 มาตรา 120 และ
ตามแนวทางของส านัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ (ก.ล.ต.) ซึ่ง
กาหนดให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด (KPMG) เป็ น
ส านัก งานสอบบัญ ชี ข องบริ ษัท และบริ ษัท ย่ อยประจ าปี 2563 เนื่ องจากมีช่ื อเสี ย ง มีศัก ยภาพ มี
มาตรฐานการทางานที่ดี มีประสบการณ์และความเชี่ ยวชาญในการสอบบัญชี มีกระบวนการหรือ
เครื่องมือที่ ใช้ในการตรวจสอบบัญชี ท่ี มีประสิทธิ ภาพ มีความรู ค้ วามเข้าใจในธุรกิ จ รวมทั้งปฏิ บัติ
หน้าที่ได้เป็ นอย่างดีตลอดมา โดยเมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตการให้บริการ ปริมาณงาน และอัตรา
ค่าสอบบัญ ชี ข องบริ ษัท จดทะเบี ย นอื่น ในระดับ เดีย วกัน แล้ว เห็ น ว่ า KPMG เสนอค่าสอบบัญ ชี ท่ี
เหมาะสมและข้อเสนอของ KPMG จะเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่บริษัท
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริ ษัท
เคพี เอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นสานักงานสอบบัญชีของบริษัทและมีมติให้เสนอที่ ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ บุคคลเป็ นผูส้ อบบัญชีและอนุมตั ิค่าสอบบัญชี
ของบริษัทประจาปี 2563 ดังนี ้
1. แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี แห่งบริษัทเคพี เอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับ
ประกาศ ก.ล.ต. เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทประจาปี 2563 ดังรายชื่อต่อไปนี ้
- นายไวโรจน์
จินดามณีพิทกั ษ์ (ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
- นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว
(ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 8179) หรือ
- นางสาวดุษณีย ์
ยิม้ สุวรรณ
(ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 10235)
โดยนายไวโรจน์ จินดามณีพิทกั ษ์ และนางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว เคยได้รบั แต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริษัทประจาปี 2560-2562 รวม 3 ปี และนางสาวดุษณี ย ์ ยิ ม้ สุวรรณ เคยได้รับแต่งตัง้ เป็ น
ผูส้ อบบัญชีของบริษัท ประจาปี 2561-2562 รวม 2 ปี ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ผูส้ อบบัญชี
ของทัง้ สามรายข้างต้นสอดคล้องกับเกณฑ์การเปลี่ยนผูส้ อบบัญชีของสานักงาน ก.ล.ต.
ทั้งนี ้ KPMG และผูส้ อบบัญชี ทงั้ 3 รายตามรายชื่ อที่ เสนอข้างต้นเป็ นผูท้ ่ีไม่มีความสัมพันธ์หรือ
ส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดัง กล่าว
และจะได้รบั การเสนอชื่อให้เป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563 ของบริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จากัด
(QCE) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทด้วย โดยประวัติของผูส้ อบบัญชีและข้อมูลความเป็ นอิสระของ
ผูส้ อบบัญชีท่ีได้รบั การเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 3
2. อนุมัติค่าสอบบัญชี งบการเงิ นของบริ ษัทประจาปี 2563 เป็ นเงิ นจานวน 406,000 บาท (เท่ากับ
ปี 2562) รวมทัง้ ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจาปี ของงบการเงินรวมจากการมีบริษัทย่อย (QCE) และ
ค่าสอบทานงบการเงิ นรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงิ นรวม จานวน 374,000 บาท (เท่ากับ
ปี 2562) รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 780,000 บาท (เท่ากับปี 2562) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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หน่วย : บาท
ค่าสอบบัญชี

ปี 2563

1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจาปี ของบริษัท

ปี 2562

406,000

406,000

2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจาปี ของงบการเงินรวม

43,000

43,000

3. ค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาสของบริษัท
และงบการเงินรวม

331,000

331,000

780,000

780,000

รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท

ทัง้ นี ้ ค่าสอบบัญชีท่ีเสนอข้างต้นเป็ นการให้บริการสอบบัญชี (Audit Services) เท่านัน้ ไม่มีการ
ให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-Audit Services) เช่นเดียวกับปี 2562
หมายเหตุ : ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.28/2563 กาหนดให้ในกรณีท่ีบริษัท
ไม่สามารถจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี เพื่อแต่ งตัง้ ผูส้ อบบัญชีได้ เนื่องจากสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดต่อเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ให้บริษัทส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ซึง่ ผ่านการ
สอบทานจากผูส้ อบบัญชีท่ีได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานและได้รบั การแต่งตัง้ จากบริษัทได้ ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จึงมีมติแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด (KPMG) ตามรายชื่อในข้อ 1. สาหรับทาหน้าที่สอบทานงบ
การเงินรายไตรมาส
3. รับทราบค่าสอบบัญชีประจาปี 2563 ของบริษัทย่อย (QCE) จานวน 257,000 บาท (เพิ่มขึน้ จากปี
2562 จานวน 40,000 บาท) ซึง่ QCE เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าสอบบัญชี
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6: พิจารณาอนุมัตคิ ่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจาปี 2563
ความเป็ นมา ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กาหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษัทใน
รู ปแบบของเงินเดือน เงินรางวัล เบีย้ ประชุม บาเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตาม
ข้อบังคับหรือตามที่ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณา ซึง่ อาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอนหรือวางเป็ นหลักเกณฑ์
และกาหนดไว้เป็ นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ โดยที่ประชุม
สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ของบริ ษั ท ประจ าปี 2562 เมื่ อ วัน ที่ 22 มี น าคม 2562 ได้มี ม ติ อ นุ มัติ ค่ า ตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษัท และคณะอนุก รรมการชุ ดต่ าง ๆ ประจ าปี 2562 ซึ่งเป็ น อัตราเดีย วกัน กับ ที่
ที่ ป ระชุ มสามัญ ผู้ถื อ หุ้น ของบริ ษั ท ประจ าปี 2561 เมื่ อ วัน ที่ 26 มี น าคม 2561 ได้มี ม ติ ก าหนดไว้
ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ ได้รบั ค่าตอบแทนเดือนละ 25,000 บาท
กรรมการบริษัท ได้รบั ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รบั ค่าตอบแทนเดือนละ 20,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ ได้รบั ค่าตอบแทนเดือนละ 10,000 บาท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
1. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ที่มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระ
ตามนิยามของบริษัท ซึ่งเข้มกว่า คุณสมบัติกรรมการอิสระตามประกาศของคณะกรรมการกากับ
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ตลาดทุน ในลักษณะเบีย้ ประชุมตามจานวนครัง้ ที่ กรรมการอิสระมาประชุมคณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ในอัตราต่อไปนี ้
ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) ได้รบั เบีย้ ประชุมครัง้ ละ 20,000 บาท
กรรมการอิสระ ได้รบั เบีย้ ประชุมครัง้ ละ 10,000 บาท
2. การงดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลที่ไม่มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
การงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษั ทภิ บาล ได้ใช้หลักเกณฑ์และแนวทางการพิ จารณา
ค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสมและเป็ นธรรมที่ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้
พิจารณาขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ
ประกอบกับความเหมาะสมและปั จจัยประการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือผลประกอบการของบริษัท
ประจาปี 2562 ตลอดจนการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทและสภาพเศรษฐกิจในปั จจุบนั นอกจากนีไ้ ด้
เปรียบเที ยบข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ของ
บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในหมวดอุตสาหกรรมและธุรกิจที่ใกล้เคียงกันแล้ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้เสนอที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ สาหรับปี 2563 และเพื่อทราบจานวนค่าตอบแทนที่บริษัทจ่าย
ให้คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในปี 2562 ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1. การคงอัตราค่าตอบแทน (รายเดือน) คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ การคงหลักเกณฑ์
และอัตราค่าตอบแทน (เบีย้ ประชุม) คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และการงดจ่าย
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ประจาปี 2563 ในอัตราเดียวกับปี 2562 ตามที่ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2562 ได้มีมติอนุมตั ิไว้
2. เพื่อทราบจานวนค่าตอบแทน (รายเดือน) ที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบใน
ปี 2562 จานวน 2,220,000 บาท เท่ากับปี 2561 และเบีย้ ประชุมที่บริษัทจ่ายให้กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาลที่มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท ตามจานวนครัง้ ที่เข้าประชุมจริง
ในปี 2562 จ านวน 60,000 บาท รวมเป็ นเงิ นจ านวน 2,280,000 บาท รวมทั้งการงดจ่ ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหาร ซึง่ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ท่ีท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติอนุมตั ิไว้ มีรายละเอียดตามที่
ปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี 2562 ตามสิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 1 หัวข้อโครงสร้างการจัดการ
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรร
หา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 พิจารณา
อนุ มัติ ค่ า ตอบแทนคณะกรรมการบริ ษั ท และคณะอนุ ก รรมการชุ ด ต่ า ง ๆ ประจ าปี 2563 ตาม
หลัก เกณฑ์แ ละอัตราเดิ ม ตามที่ ท่ี ป ระชุ มสามัญ ผู้ถื อหุ้น ประจ าปี 2562 ได้มีมติอนุมัติไ ว้ รวมทั้ง
รับทราบจานวนค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจาปี 2562 ตาม
รายละเอียดข้างต้น โดยหากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 มีมติอนุมตั ิดว้ ยแล้ว หลักเกณฑ์
และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจาปี 2563
รวมทัง้ ผลประโยชน์อ่นื ๆ จะเป็ นอัตราเดียวกันกับปี 2562 (ไม่เปลี่ยนแปลง) ดังนี ้
หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่
า
ตอบแทนรายเดื
อน เบีย้ ประชุม ผลประโยชน์อื่น
คณะกรรมการ
ตาแหน่ง
(บาท/คน/เดือน)

คณะกรรมการบริษัท
(ประธาน 1 คนและกรรมการ 8 คน)

คณะกรรมการตรวจสอบ
(ประธาน 1 คนและกรรมการ 2 คน)

ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
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25,000
15,000
20,000
10,000

(บาท/คน/ครัง้ )

ไม่ได้กาหนด

ไม่มี

ไม่ได้กาหนด

ไม่มี

คณะกรรมการ

ตาแหน่ง

คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ประธาน

(ประธาน 1 คนและกรรมการ 2 คน)

(เฉพาะกรรมการอิสระ)

กรรมการ

หลักเกณฑ์และอัตรา

ค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ ประชุม ผลประโยชน์อ่นื
(บาท/คน/เดือน)

ไม่ได้กาหนด

(เฉพาะกรรมการอิสระ)

คณะกรรมการบริหาร
(ประธาน 1 คนและกรรมการ 3 คน)

ประธาน
กรรมการ

งดจ่าย

(บาท/คน/ครัง้ )

20,000
10,000
งดจ่าย

ไม่มี
ไม่มี

ทัง้ นี ้ ให้มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็ นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น
โดยรายละเอียดขอบเขตหน้าที่ ของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ รวมทั้งการจ่าย
ค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ปรากฏในรายงานประจาปี 2562 หัวข้อโครงสร้าง
การจัดการ
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ ไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุม
วาระที่ 7: เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน
2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้อง Hall 1 ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) เลขที่ 1
ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุ งเทพมหานคร (รายละเอียดแผนที่ตั้งสถานที่ประชุม
ปรากฏตามสิ่งทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 12) บริษัทจะเปิ ดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ตัง้ แต่เวลา
12.30 น. โดยบริษัทจะพยายามบริหารจัดการให้การประชุมมีความกระชับ สัน้ และใช้เวลาน้อยเพื่อลดเวลาใน
การที่ คนจานวนมากมารวมอยู่ในที่ เดียวกันตามข้อกาหนดของราชการและที่ ได้ขออนุญาตไว้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตาม การจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ นีเ้ ป็ นการประชุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19’) ซึ่งบริษัทได้ติดตามสถานการณ์นีม้ าโดยตลอดและมีความห่วงใยในความ
ปลอดภัยด้านสุขอนามัยของผูเ้ ข้าร่วมประชุมและทีมงานทุกฝ่ าย โดยบริษัทมีความตัง้ ใจอย่างเต็มที่ท่ีจะจัดเตรียมการ
ให้การประชุม เป็ นไปอย่างเหมาะสมและมีความปลอดภัยสูงสุด ตลอดจนดาเนินการตามแนวทางและคาแนะนาที่
ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องได้กาหนดขึน้ เกี่ ยวกับการจัดประชุม รวมทัง้ กิจกรรมอื่นที่มีลกั ษณะเป็ นการ
รวมกันของคนหมูม่ าก
ในการนี ้ บริษัทจึงได้กาหนดมาตรการในการคัดกรองและการป้องกันความเสี่ยงในการติดเชือ้ COVID-19
ตามรายละเอียดของข้อปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 9 ซึ่งบริษัทขอความร่วมมือให้ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ ับมอบ
ฉันทะที่เข้าร่วมประชุมโปรดปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด โดยมาตรการตามข้อปฏิบตั ินนั้ จะเพิ่มกระบวนการและวิธีการ
ตามขัน้ ตอนต่าง ๆ ซึง่ ทาให้การเข้าร่วมประชุมของท่านผูถ้ ือหุน้ อาจมีความล่าช้าและไม่ได้รบั ความสะดวก โดยบริษัท
ต้องประชุมให้แล้วเสร็จในเวลาที่สนั้ กระชับ เพื่อลดเวลาในการที่คนจานวนมากมารวมอยู่ในที่เดียวกัน และต้องจัดให้
มีการเว้นระยะห่างทางสังคมในทุกจุด ทาให้เกิดข้อจากัดด้านสถานที่ท่ีไม่สามารถรองรับคนจานวนมากได้
ดังนัน้ บริษัทจึงมีความจาเป็ นต้องขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาการมอบฉั นทะให้กรรมการอิสระของ
บริ ษั ทแทนการมาร่ วมประชุ มด้ ว ยตนเอง โดยท่ านสามารถมอบฉันทะพร้อมกับระบุความประสงค์ในการ
ลงคะแนนเสียงแต่ละวาระเพื่ อให้กรรมการอิสระลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของท่านได้อย่างชัดเจน (โปรด
เลือกใช้แบบฟอร์ม ข.) และบริษัทขอแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระที่ไม่ได้ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ตามรายชื่อดังต่อไปนี ้
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(1) นายประทีป

วงศ์นิรนั ดร์

(2) ดร.การุ ญ

จันทรางศุ

ทัง้ นี ้ ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 7
สาหรับผู้ถอื หุน้ ทีม่ ีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือปฏิบัตดิ ังนี้
1. ขอให้ท่านผูถ้ ือหุน้ แจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมให้บริษัททราบล่วงหน้า ตามสิ่งที่สง่ มาด้วย
ลาดับที่ 10 และส่งให้บริษัทภายในวันศุกร์ท่ี 26 มิถุนายน 2563 และขอเรียนว่าบริษัทมีจานวนที่น่ งั ในห้องประชุม
ได้เพียงประมาณ 120-150 ที่น่ งั
2. ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งของโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ (มี
อุณหภูมิตงั้ แต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ ไป) หรือไอ หรือเจ็บคอ หรือมีนา้ มูก หรือหายใจลาบาก หรือมีประวัติการ
เดินทางกลับจากต่างประเทศในช่วง 14 วันก่อนการประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้เข้าร่วมในบริเวณการจัด
ประชุมและห้องประชุม โดยจะเป็ นไปตามคาวินิจฉัยของแพทย์ท่ีบริษัทได้จดั เตรียมไว้
3. ขอให้ท่านผูถ้ ือหุน้ ส่ งคาถามล่ วงหน้ าก่ อนการประชุ มผู้ ถือหุ้นให้แก่บริษัท ตามช่องทางที่ ก าหนด
(ตามแบบฟอร์มคาถามล่วงหน้า ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 11) และเพื่อสุขอนามัยดังกล่าว บริษัทจะไม่จดั ไมโครโฟน
ในห้องประชุมสาหรับการสอบถาม แต่จะขอให้ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะเขียนคาถามลงในแบบฟอร์มคาถาม และ
บริษัทจะรวบรวมคาถามและจะตอบคาถามในห้องประชุมเฉพาะที่เกี่ยวกับวาระการลงคะแนนโดยตรง สาหรับคาถาม
และข้อเสนอแนะอื่น ๆ บริษัทจะสรุ ปประเด็นชี แ้ จงแนบท้ายรายงานการประชุมผูถ้ ื อหุน้ ซึ่งจะเผยแพร่ผ่ านระบบ
เผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิน้
บริษัทจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผูถ้ ือหุน้ โปรดกรุ ณาปฏิบตั ิตามมาตรการและข้อปฏิบตั ิท่ีบริษัทได้
เรียนให้ทราบตามหนังสือนีแ้ ละสิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 9 อย่างเคร่งครัด ทัง้ นี ้ เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของ
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมตลอดจนสังคมส่วนรวม
ทัง้ นี ้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารตามที่กาหนดมายังบริษัทล่วงหน้า
เพื่อให้บริษัทได้รบั ภายในวันศุกร์ท่ี 26 มิถุนายน 2563 โดยบริษัทได้จดั เตรียมอากรแสตมป์ สาหรับปิ ดในหนังสือมอบ
ฉันทะให้แก่ผรู้ บั มอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วย ท่านผูถ้ ือหุน้ โปรดกรอกรายละเอียดและ
ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 6 หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
แบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้ Custodian ในประเทศไทย
เป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ) ได้จาก www.qcon.co.th โดยเลือกใช้แบบหนึ่งแบบใดตามที่ระบุไว้เท่านัน้
บริษัทขอขอบคุณผูถ้ ื อหุน้ ทุกท่านเป็ นอย่ างสูงที่ มีความเข้าใจและหวังเป็ นอย่ างยิ่ งว่าจะได้รับความ
ร่วมมือจากทุกท่านเป็ นอย่างดีเช่นที่ผ่านมา
ขอแสดงความนับถือ
กรุ งเทพมหานคร วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
โดยคาสั่งของคณะกรรมการ
(นางสาวกาณจนี เต็มสุข)
เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท
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หมายเหตุ:
1. ผูถ้ ือหุน้ สามารถดูหนังสือนัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และเอกสารประกอบบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.qcon.co.th) และ
สามารถส่งคาถามเพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัทเป็ นการล่วงหน้าผ่าน
ทางอีเมล : invest@qcon.co.th หรือทางไปรษณี ยม์ ายังสานักงานเลขานุการบริษัท ชัน้ 19 อาคารเอสซีจี 100 ปี
เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุ งเทพมหานคร 10800 หรือส่งโทรสารไปยังหมายเลข
02-586-3007 โดยระบุท่ีอยู่หรือข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อได้อย่างชัดเจนเพื่อบริษัทจะติดต่อกลับได้
2. หากผูถ้ ือหุน้ มีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจาปี 2562 ของบริษัท กรุ ณากรอกรายละเอียดใน
“แบบขอรับหนังสือรายงานประจาปี 2562” ตามสิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 13
3. บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) ซึง่ ถือเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่โดยอ้อมได้จดั ทานโยบายความเป็ นส่วนตัวขึน้
เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวมรวม การใช้ และการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทัง้ นี ้
นโยบายดังกล่าวมีผลบังคับใช้กับบริ ษัทในฐานะเป็ นบริ ษัทย่ อย โดยท่านสามารถศึก ษารายละเอีย ดได้ท่ี
www.scg.com
4. บริษัทอยู่ระหว่างการขออนุญาตจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึง่ อาจมีการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดต่าง ๆ ได้ตามการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ : นางสาวกาณจนี เต็มสุข
โทรศัพท์ 02-586-3012 หรือ
นางสาวไปรยา พรหมมาณพ โทรศัพท์ 02-586-3078 หรือ
นางสุนดั ดา จรู ญเจตจานง โทรศัพท์ 02-586-5735
สานักงานเลขานุการบริษัท บริษัทควอลิตีค้ อนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จากัด (มหาชน)
โทรสาร 02-586-3007 อีเมล invest@qcon.co.th
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