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หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

บริษัทควอลิตีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) 
 
เร่ือง ขอเชญิประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานประจ าปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และ
แบบแจ้งการประชมุ 

2. ข้อมลูของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนด
ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

3. ข้อมลูประวตัิของผู้สอบบญัชีท่ีได้รับการเสนอช่ือประจ าปี 2564 
4. ข้อบงัคบับริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
5. หลกัฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การย่ืนแบบค าร้องเพ่ือเข้าร่วมประชุม 

(E-Request) และการออกเสียงลงคะแนน ส าหรับการประชุมผู้ ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Meeting) 

6. ขัน้ตอนการย่ืนแบบค าร้องเพ่ือเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชมุผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting)  

7. ข้อมลูของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอเป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 
8. การใช้รหสัคิวอาร์ (QR Code) ส าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) 
9. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ก าหนด 
10.แบบฟอร์มค าถามลว่งหน้าส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 
11. แบบขอรับหนงัสือรายงานประจ าปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) 
12.ช่องทางการติดตอ่สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติม 

  
ตามท่ีปัจจบุนัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ระลอกใหมใ่น

ประเทศไทยได้ขยายขอบเขตการแพร่ระบาดออกไปเป็นวงกว้างในหลายพืน้ท่ี โดยท่ีภาครัฐได้ขอความร่วมมือจาก
ภาคเอกชนในการระมดัระวงัการจดักิจกรรมท่ีมีลกัษณะเป็นการรวมตวัของคนหมู่มาก รวมทัง้อาจจดัให้มีระบบ
เทคโนโลยีเพ่ือรองรับส าหรับการประชุมออนไลน์เพ่ือลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งบริษัทได้ติดตาม
สถานการณ์ดงักล่าวอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดและมีความห่วงใยในความปลอดภยัของผู้ เข้าร่วมประชมุรวมถึงผู้ ท่ี
มีส่วนร่วมในการจดัประชุมทุกฝ่ายเป็นอย่างย่ิง ตลอดจนพร้อมท่ีจะปฏิบตัิตามมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐอย่าง
เคร่งครัด เพ่ือป้องกนัและลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ดงักลา่ว นัน้  

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทควอลิตีค้อนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวนัองัคารท่ี 9 
กุมภาพนัธ์ 2564 จึงมีมติอนุมตัิให้ก าหนดการจดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 
2564 เวลา 14.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงแบบเดียวเท่านัน้ ตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนดเก่ียวกบัการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยมีสถานท่ีควบคมุระบบการ
ประชุม ส าหรับการถ่ายทอดสด ณ Hall 1 ชัน้ 10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 1 
ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วย
ความเห็นของคณะกรรมการดงันี ้
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วาระที่ 1:  รับทราบรายงานกจิการประจ าปี 2563 

ความเป็นมา  บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัท่ีเกิดขึน้ในรอบปี 
2563 ซึง่ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) หวัข้อการประกอบธุรกิจและ
ผลการด าเนินงาน ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 1  
ความเหน็ของคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอรายงานกิจการประจ าปี 2563 ซึง่สรุปผลการด าเนินงาน
ของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัท่ีเกิดขึน้ในรอบปี 2563 ให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ 
คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ   เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ จงึไมม่ีการลงคะแนนเสียง 

 
วาระที่ 2: พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ความเป็นมา  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทได้จัดท า 
งบการเงินประจ าปี ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท และจดัให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี 
รับอนุญาตแล้ว และขอเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยู่ใน 
งบการเงินของรายงานประจ าปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับ
หนงัสือนดัประชมุในครัง้นี ้ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 1 
ความเหน็ของคณะกรรมการ   เห็นควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 พิจารณาอนมุตัิ
งบการเงินประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ท่ีผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบญัชีของ
บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 
ซึง่แสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2563 ท่ีผ่านมา โดยสรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้
งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุ 
  หน่วย : ล้านบาท 

รายการ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สินทรัพย์ 2,304.33 2,252.67 
หนีส้ิน 264.53 233.16 
รายได้รวม 1,751.26 1,561.20 
ก าไรส าหรับปี 114.01 187.66 
ก าไรตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 0.29 0.47 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ   เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 3:  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรประจ าปี 2563 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 

0.46 บาท 

ความเป็นมา  ในปี 2563 บริษัทมีก าไรส าหรับปี (ก าไรสทุธิ) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 187.66 ล้านบาท 
และมีก าไรส าหรับปีตามงบการเงินรวมจ านวน 114.01 ล้านบาท ส าหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้ 
ผู้ ถือหุ้นได้ ทัง้นีพ้ระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบงัคบัของบริษัท 
ข้อ 47 ก าหนดให้บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยปัจจุบนับริษัทมีทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 40 ล้านบาท 
เท่ากบัร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 
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ความเห็นของคณะกรรมการ   คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2564 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรประจ าปี 2563 เพ่ือจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 ในอตัรา
หุ้นละ 0.46 บาท รวมเป็นเงิน 184 ล้านบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 98 ของก าไรส าหรับปีตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตามมติท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี  1/2564 เมื่อวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งก าหนดว่า “บริษัทมี
นโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิในแต่ละปีหากบริษัทไม่มี
ผลขาดทุนสะสม โดยอตัราการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วอาจเปลี่ยนแปลงไปจากท่ีก าหนดไว้ ทัง้นีข้ึน้อยู่
กบัผลการด าเนินงาน โครงสร้างและฐานะทางการเงิน สภาพคลอ่ง แผนการลงทุน รวมถงึความจ าเป็น
และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต” โดยสามารถเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 
กบัปีท่ีผ่านมาได้ดงันี ้
 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2563 ปี 2562 

1. ก าไรส าหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ  
(ล้านบาท) 

187.66 151.46 

2. ก าไรส าหรับปีตามงบการเงินรวม (ล้านบาท) 114.01 179.69 
3. จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 400 400 
4. เงินปันผล*   

- เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุ้น) - 0.18** 

- เงินปันผลประจ าปี (บาท/หุ้น)  0.46 - 

5. เงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ล้านบาท) 184 72 
6. อตัราการจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรส าหรับปี
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ) 

98 
 

48 
 

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

ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้จ่ายแก่ผู้ ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคบัของบริษัท 
ตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัพุธท่ี 7 เมษายน 2564 (จะขึน้
เคร่ืองหมาย XD หรือวนัท่ีไมม่ีสิทธิรับเงินปันผลในวนัจนัทร์ท่ี 5 เมษายน 2564) โดยมีก าหนดจ่ายเงินปันผล
ในวนัพฤหสับดีท่ี 22 เมษายน 2564 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี 

หมายเหต:ุ * ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลกัเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร
มาตรา 47 ทวิก าหนด เทา่กบัเงินปันผลคณูยี่สบิสว่นแปดสบิ 

 **เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อลด
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้กบัผู้ ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 จาก
เดิมที่ก าหนดไว้ในวนัศกุร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เลือ่นเป็นวนัจนัทร์ที่ 29 มิถนุายน 2563 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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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) นายการุญ จนัทรางศ ุ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
2) นายประทีป  วงศ์นิรันดร์ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และ

บรรษัทภิบาล และประธานกรรมการตรวจสอบ 
3) นายกิตติ สนุทรมโนกลุ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ 

โดยนายประทีป วงศ์นิรันดร์ ได้แจ้งความประสงค์ไมข่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทอีก  

ทัง้นี ้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระและรายช่ือบคุคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ
ระหวา่งวนัท่ี 14 สิงหาคม - 16 พฤศจิกายน 2563 ซึง่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระและรายช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับ
การพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล โดยไม่รวมกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่ง
ตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ได้เสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
รายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมรวม 3 คน เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการ 
ท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 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  

ความเหน็ของคณะกรรมการ   คณะกรรมการบริษัทซึง่ไมร่วมกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่ง
ตามวาระในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง โดยพิจารณาและ
กลัน่กรองรายช่ือบคุคลทัง้หมดตามท่ีคณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาลเสนอ รวมทัง้
พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วว่าเป็นผู้ ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ  
มีภาวะผู้น า มีวิสยัทศัน์กว้างไกล เป็นผู้มีคณุธรรมและจริยธรรม มีประวตัิการท างานท่ีโปร่งใสไม่ด่างพร้อย 
มีประสบการณ์ในการก าหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ ด้านบัญชีและการเงิน รวมทัง้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการก ากับดูแลกิจการท่ีดีท่ีเป็นประโยชน์ในการด า เนินธุรกิจของบริษัท 
ส าหรับผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้พิจารณาคณุสมบัติการ
เป็นกรรมการอิสระแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
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ท่ีทจ. 39/2559 และข้อก าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอ 
ช่ือบุคคลรวม 3 คน เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจาก
ต าแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ได้แก่ 

(1) นายการุญ จนัทรางศ ุ

(2) นางสาวสมบรูณ์  ศภุศิริภิญโญ 

(3) นายกิตติ  สนุทรมโนกลุ 

โดยล าดบัท่ี (1) นายการุญ จนัทรางศ ุและ (3) นายกิตติ สนุทรมโนกลุ เป็นกรรมการเดิมซึง่ปฏิบตัิงาน
ในต าแหน่งหน้าท่ี ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา ส าหรับ
ล าดบัท่ี (1) นายการุญ จนัทรางศ ุเป็นกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนและเหมาะสมท่ีจะเป็นกรรมการอิสระ
ต่อไปได้แม้ด ารงต าแหน่งเกินกว่า 9 ปีติดต่อกัน เน่ืองจากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
คณุสมบตัิกรรมการอิสระ และได้พิจารณาการปฏิบตัิหน้าท่ีท่ีผ่านมาเห็นว่า สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีให้
ข้อคิดเห็นท่ีเป็นอิสระ และข้อแนะน าตา่ง ๆ ได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด และล าดบัท่ี (2) นางสาวสมบรูณ์ 
ศุภศิริภิญโญ ซึ่งได้รับการเสนอช่ือใหม่แทนกรรมการเดิมท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ เป็นผู้มี
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ความเช่ียวชาญในงานท่ีส าคญั โดยเฉพาะในด้านการเงินและการบญัชี 
ซึ่งจะสามารถให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นอิสระและเป็นประโยชน์ในการก าหนดกลยุทธ์และนโยบายใน 
การด าเนินธุรกิจของบริษัท รวมทัง้เป็นผู้ มีภาวะผู้ น า มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติ  
การท างานท่ีโปร่งใสไมด่า่งพร้อย  

ทัง้นีล้ าดับท่ี (1) นายการุญ จันทรางศุ และล าดับท่ี (2) นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ เป็นผู้ มี
คณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ.39/2559 และ
ข้อก าหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัท  

ส าหรับประวตัิของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ ระยะเวลาท่ีเคยด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระ 
ข้อมลูการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการและคณะอนกุรรมการชดุต่าง ๆ ในรอบปีท่ีผ่านมา ข้อมลูการถือหุ้น
สามญัของบริษัท ข้อมลูการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน บริษัทหรือกิจการอื่น ๆ  
รวมทัง้ข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระนัน้ ปรากฏตาม 
สิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 2   

หมายเหต:ุ ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 17. ก าหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพ่ือเลือกตัง้กรรมการไว้ดงันี ้
(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 
(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลคนเดียว

หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แตจ่ะแบ่งคะแนนเสียงให้ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
(3) บุคคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามระดบัลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่า

จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพึงเลือกในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้
ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้
ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าดเพ่ิมอีกหนึง่เสียง 

คะแนนเสียงส าหรับการเลือกตัง้กรรมการ  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็น  
ผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกในครัง้นัน้ 
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วาระที่ 5:  พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 
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 านกังานสอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจ าปี 2564 เน่ืองจากมีช่ือเสียง มีศกัยภาพ มีมาตรฐาน
การท างานท่ีดี มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี มีกระบวนการหรือเคร่ืองมือท่ีใช้
ในการตรวจสอบบญัชีท่ีมีประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ รวมทัง้ปฏิบตัิหน้าท่ีได้เป็นอย่างดี
ตลอดมา โดยเมื่อเปรียบเทียบกบัขอบเขตการให้บริการ ปริมาณงาน และอตัราคา่สอบบญัชีของบริษัท
จดทะเบียนอื่นในระดบัเดียวกันแล้วเห็นว่า KPMG เสนอค่าสอบบัญชีท่ีเหมาะสมและข้อเสนอของ 
KPMG จะเป็นประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท  
ความเห็นของคณะกรรมการ   เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัท  
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นส านักงานสอบบัญชีของบริษัทและมีมติให้เสนอท่ีประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้บุคคลเป็นผู้สอบบญัชีและอนุมตัิค่าสอบบญัชี
ของบริษัทประจ าปี 2564 ดงันี ้ 
1. แต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับ

ประกาศ ก.ล.ต. เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2564 ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้
- นายไวโรจน์ จินดามณีพิทกัษ์ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3565) หรือ 
- นางสาวธญัลกัษณ์ เกตแุก้ว (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 8179) หรือ 
- นางสาวดษุณีย์ ยิม้สวุรรณ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 10235)  
โดยนายไวโรจน์ จินดามณีพิทกัษ์ และนางสาวธัญลกัษณ์ เกตแุก้ว เคยได้รับแต่งตัง้เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทประจ าปี 2560-2563 รวม 4 ปี และนางสาวดุษณีย์ ยิม้สุวรรณ เคยได้รับแต่งตัง้เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2561-2563 รวม 3 ปี ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติหน้าท่ีผู้สอบบัญชี
ของทัง้สามรายข้างต้นสอดคล้องกบัเกณฑ์การเปลี่ยนผู้สอบบญัชีของส านกังาน ก.ล.ต. 

ทัง้นี ้KPMG และผู้ สอบบัญชีทัง้ 3 รายตามรายช่ือท่ีเสนอข้างต้นเป็นผู้ ท่ีไม่มีความสัมพันธ์หรือ 
ส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าว 
และจะได้รับการเสนอช่ือให้เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 ของบริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จ ากัด 
(QCE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทด้วย โดยประวตัิของผู้สอบบัญชีและข้อมูลความเป็นอิสระของ
ผู้สอบบญัชีท่ีได้รับการเสนอช่ือปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 3 

2. อนุมตัิค่าสอบบญัชีงบการเงินของบริษัทประจ าปี 2564 เป็นเงินจ านวน 428,000 บาท (เพ่ิมขึน้จาก
ปี 2563 จ านวน 22,000 บาท) รวมทัง้ค่าสอบบญัชีงบการเงินประจ าปีของงบการเงินรวมจากการมี
บริษัทย่อย (QCE) และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม จ านวน 
385,000 บาท (เพ่ิมขึน้จากปี 2563 จ านวน 11,000 บาท) รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 813,000 บาท (เพ่ิมขึน้
จากปี 2563 จ านวน 33,000 บาท) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

   หน่วย : บาท 

ค่าสอบบัญชี ปี 2564 ปี 2563 

1. คา่สอบบญัชีงบการเงินประจ าปีของบริษัท 428,000 406,000 

2. คา่สอบบญัชีงบการเงินประจ าปีของงบการเงินรวม 45,000 43,000 
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ค่าสอบบัญชี ปี 2564 ปี 2563 

3. คา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและ
งบการเงินรวม 

340,000 331,000 

รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท 813,000 780,000 

ทัง้นี ้คา่สอบบญัชีท่ีเสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบญัชี (Audit Services) เท่านัน้ ไมม่ีการให้บริการอื่น
นอกเหนือจากการสอบบญัชี (Non-Audit Services) เช่นเดียวกบัปี 2563 

3. รับทราบคา่สอบบญัชีประจ าปี 2564 ของบริษัทย่อย (QCE) จ านวน 272,000 บาท (เพ่ิมขึน้จากปี 
2563 จ านวน 15,000 บาท) ซึง่ QCE เป็นผู้ รับผิดชอบคา่สอบบญัชี 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ   เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 6: พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจ าปี 2564 

ความเป็นมา  ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 33 ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทใน
รูปแบบของเงินเดือน เงินรางวัล เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น  
ตามข้อบังคับหรือตามท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นจะพิจารณา ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็น
หลกัเกณฑ์ และก าหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้  
โดยท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นของบริษัทประจ าปี 2563 เมื่อวันท่ี 29 มิถุนายน 2563 ได้มีมติอนุมัติ
คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนกุรรมการชุดต่าง ๆ ประจ าปี 2563 ซึง่เป็นอตัราเดียวกนั
กับท่ีท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจ าปี 2562 เมื่อวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ได้มีมติก าหนดไว้  
ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

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 ซึ่งเข้มงวดกว่าคุณสมบัติกรรมการอิสระตามประกาศของคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ในลกัษณะเบีย้ประชุมตามจ านวนครัง้ท่ีกรรมการอิสระมาประชุมคณะกรรมการ
สรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล ในอตัราตอ่ไปนี ้
ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (กรรมการอิสระ)  ได้รับเบีย้ประชมุ
ครัง้ละ 20,000 บาท  
กรรมการอิสระ  ได้รับเบีย้ประชมุครัง้ละ 10,000 บาท 

2. การงดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลที่ไม่มีคณุสมบตัิเป็น
กรรมการอิสระ 
 



 

- 8 - 
 

คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริหาร 
การงดจ่ายคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริหาร 

2. ผลประโยชน์อื่น ๆ 

ไมม่ี 

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้ใช้หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสมและเป็นธรรมท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้
พิจารณาขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนกุรรมการชดุตา่ง ๆ 
ประกอบกบัความเหมาะสมและปัจจยัประการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง กล่าวคือผลประกอบการของบริษัท
ประจ าปี 2563 ตลอดจนการขยายตวัทางธุรกิจของบริษัทและสภาพเศรษฐกิจในปัจจบุนั นอกจากนีไ้ด้
เปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ของ
บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในหมวดอุตสาหกรรมและธุรกิจท่ีใกล้เคียงกันแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ส าหรับปี 2564 และเพ่ือทราบจ านวน
ค่าตอบแทนท่ีบริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในปี 2563  
ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
1. ให้ปรับขึน้  5,000 บาท ส าหรับอัตราค่าตอบแทน (รายเดือน) คณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการตรวจสอบ และปรับขึน้ 5,000 บาท ส าหรับอตัราคา่ตอบแทน (เบีย้ประชมุ) คณะกรรมการ
สรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล และการงดจ่ายคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ประจ าปี 2564  

2. เพ่ือทราบจ านวนค่าตอบแทน (รายเดือน) ท่ีบริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ตรวจสอบในปี 2563 จ านวน 2,220,000 บาท และเบีย้ประชุมท่ีบริษัทจ่ายให้กรรมการสรรหา 
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลที่มีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท ตามจ านวน
ครัง้ท่ีเข้าประชมุในปี 2563 จ านวน 90,000 บาท รวมเป็นเงินจ านวน 2,310,000 บาท โดยมากกวา่
ปี 2562 (ปี 2562 คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนกุรรมการชดุตา่ง ๆ เป็นจ านวนเงิน 
2,280,000 บาท) รวมทัง้การงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ซึง่สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์
ท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นได้มีมติอนุมัติไว้ มีรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 1 หวัข้อรายงานผลการด าเนินงานส าคญัด้าน
การก ากบัดแูลกิจการ    

ความเหน็ของคณะกรรมการ   คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา 
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้วเห็นควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 พิจารณา
อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจ าปี 2564 ตาม
หลกัเกณฑ์เดิมและอตัราใหม่ท่ีเสนอ รวมทัง้รับทราบจ านวนค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและ
คณะอนุกรรมการชุดตา่ง ๆ ประจ าปี 2563 ตามรายละเอียดข้างต้น โดยหากท่ีประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2564 มีมติอนุมตัิด้วยแล้ว หลกัเกณฑ์และอตัราการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
และคณะอนกุรรมการชดุตา่ง ๆ ประจ าปี 2564 รวมทัง้ผลประโยชน์อื่น ๆ จะเป็นอตัรา ดงันี ้

คณะกรรมการ ต าแหน่ง 
หลักเกณฑ์และอัตรา 

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

คณะกรรมการบริษัท 

(ประธาน 1 คนและกรรมการ 8 คน) 

ประธาน 30,000 
ไมไ่ด้ก าหนด ไมม่ี 

กรรมการ 20,000 
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คณะกรรมการ ต าแหน่ง 
หลักเกณฑ์และอัตรา 

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

คณะกรรมการตรวจสอบ 

(ประธาน 1 คนและกรรมการ 2 คน) 

ประธาน 25,000 
ไมไ่ด้ก าหนด ไมม่ี 

กรรมการ 15,000 
คณะกรรมการสรรหา 

ค่าตอบแทน และบรรษัทภบิาล 

(ประธาน 1 คนและกรรมการ 2 คน) 

ประธาน 
(เฉพาะกรรมการอิสระ) 

ไมไ่ด้ก าหนด 
25,000 

ไมม่ี 
กรรมการ 

(เฉพาะกรรมการอิสระ) 
15,000 

คณะกรรมการบริหาร 

(ประธาน 1 คนและกรรมการ 3 คน) 

ประธาน 
งดจา่ย งดจา่ย ไมม่ี กรรมการ 

ทัง้นี ้ให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไปจนกวา่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น 

โดยรายละเอียดขอบเขตหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ รวมทัง้การจ่าย
ค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ  ปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 (แบบ 56-1 One 
Report) หัวข้อโครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ และข้อมูลส าคญัเก่ียวกับคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 
ผู้บริหาร พนกังาน และอื่น ๆ   

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

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
(E-Meeting) ในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 14.30 น. (บริษัทไม่มีการจัดห้องส าหรับการประชุม) โดยบริษัท
จะเปิดระบบให้ย่ืนแบบค าร้องและเอกสารท่ีเก่ียวข้องต่าง ๆ เพ่ือเข้าร่วมประชมุ (E-Request) ล่วงหน้าตัง้แต่วันที่ 22 
มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ และหลงัจากท่ีบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูล
แบบค าร้องและอนุมัติค าร้องของท่านแล้ว ผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีลงทะเบียนจะได้รับอีเมลแจ้ง ข้อมูล 
Username และ Password และลิงก์ส าหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวนัประชมุ (วนัท่ี 29 มีนาคม 2564) ได้ตัง้แต่
เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป 

 

ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสามารถเข้าใช้งาน E-Request ได้ท่ี 
https://app.inventech.co.th/Q-CON 

 
 
 

หรือสแกน QR Code 

ส าหรับผู้ ถือหุ้ นท่านใดท่ีประสงค์จะแต่งตัง้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนใน  
การประชุมครัง้นี ้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 9 หรือ
สามารถดาวน์โหลดหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. (แบบ ค. เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและ
แตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) ได้จาก www.qcon.co.th โดยเลือกใช้แบบหนึง่แบบใด
ตามท่ีระบุไว้เท่านัน้ และโปรดย่ืนแบบค าร้องและเอกสารท่ีเก่ียวข้องต่างๆ เพ่ือเข้าร่วมประชุม (E-Request) พร้อมส่ง
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หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบตามท่ีก าหนดมายังบริษัทล่วงหน้าทางไปรษณีย์เพ่ือให้บริษัทได้รับภายใน 
วนัศกุร์ท่ี 26 มีนาคม 2564 โดยบริษัทจะปิดอากรแสตมป์ในหนงัสือมอบฉนัทะเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสามารถศกึษารายละเอียดเก่ียวกบัหลกัฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม 
วิธีการมอบฉนัทะ การย่ืนแบบค าร้องเพ่ือเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการออกเสียงลงคะแนน ส าหรับการประชุม
ผู้ ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 5 รวมทัง้รายละเอียดเก่ียวกบัขัน้ตอนการย่ืน
แบบค าร้องเพ่ือเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ตาม
สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 6 โดยหากท่านผู้ ถือหุ้ นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ บริษัทขอเรียนว่าบริษัทมี
กรรมการอิสระท่ีไมไ่ด้ครบก าหนดออกตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ได้แก่ นายพนัเทพ สภุาไชยกิจ 
โดยข้อมลูกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอเป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 7    

ในการนี ้เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ สามารถส่งค าถามล่วงหน้าก่อน 
การประชุมผู้ ถือหุ้นให้แก่บริษัท ตามช่องทางท่ีก าหนด (แบบฟอร์มค าถามล่วงหน้าส าหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2564 ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 10) โดยบริษัทจะรวบรวมค าถามและจะตอบค าถามในท่ีประชุมเฉพาะ 
ท่ีเก่ียวกับวาระการประชุม ส าหรับค าถามและข้อเสนอแนะอื่น ๆ บริษัทจะสรุปประเด็นชีแ้จงแนบท้ายรายงาน 
การประชมุผู้ ถือหุ้นซึง่จะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเวบ็ไซต์ของบริษัทภายใน 14 วนั
นบัแตก่ารประชมุเสร็จสิน้ 

บริษัทขอขอบคณุผู้ ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสงูท่ีมีความเข้าใจและหวงัเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับความร่วมมือ
จากทกุท่านเป็นอย่างดีเช่นท่ีผ่านมา 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 กรุงเทพมหานคร วนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2564 
 โดยค าสัง่ของคณะกรรมการ 

 

 (นางสาวกาณจนี เตม็สขุ) 
 เลขานกุารคณะกรรมการและเลขานกุารบริษัท 
หมายเหต:ุ  

1. ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะสามารถดูหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นและเอกสารประกอบบนเว็บไซต์ของบริษัท 
(www.qcon.co.th) และสามารถส่งค าถามเพ่ือสอบถามข้อมูลท่ีเก่ียวข้องในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นท่ีส าคัญ 
ของบริษัทได้โดยผ่านทางอีเมล invest@qcon.co.th หรือทางไปรษณีย์มายังส านักงานเลขานุการบริษัท ชัน้ 19 
อาคารเอสซีจี 100 ปี เลขท่ี 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โดยระบุ
ข้อความ “ส าหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นของบริษัทควอลิตีค้อนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน)  
(“Q-CON”)” บนหน้าซองไปรษณีย์ด้วย หรือสง่โทรสารไปยงัหมายเลข 02-586-3007 โดยระบท่ีุอยู่หรือข้อมลูท่ี
ใช้ในการติดตอ่ได้อย่างชดัเจนเพ่ือบริษัทจะติดตอ่กลบัได้  

2. ผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะต้องเตรียมอีเมลส าหรับย่ืนแบบค าร้องเพ่ือเข้าร่วมประชุม (E-Request) เพ่ือรับ  
1. ลิงก์ส าหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 2. Username และ Password ส าหรับเข้าร่วมประชมุ 

3. สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และลงมติในการประชุมเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะ 
Username หนึ่งช่ือจะไม่สามารถใช้เข้าสู่ระบบ (log in) Inventech Connect เพ่ือเข้าประชุมในเวลาเดียวกนั
จากอปุกรณ์ท่ีแตกต่างกนัได้ ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะจึงรับทราบว่าจะใช้ Username และ Password เพ่ือ
เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองเท่านัน้ และจะไม่มอบหมาย Username และ Password 
ให้กบับคุคลใด ๆ   

http://www.campanatiles.com/
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4. หากผู้ ถือหุ้ นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจ าปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท 
กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบขอรับหนงัสือรายงานประจ าปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)” ตามสิ่งท่ีส่ง
มาด้วยล าดบัท่ี 11 

5. บริษัทได้จดัท านโยบายความเป็นส่วนตวัขึน้ เพ่ือแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวมรวม การใช้ และ
การเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของท่าน โดยท่านสามารถศกึษารายละเอียดได้ท่ี www.qcon.co.th 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิเกี่ยวกับวาระการประชุมได้ที่ :  
นางสาวกาณจนี เตม็สขุ โทรศพัท์ 02-586-3012 หรือ 
นางสาวไปรยา พรหมมาณพ โทรศพัท์ 02-586-3078 หรือ 
นางสนุดัดา จรูญเจตจ านง โทรศพัท์ 02-586-5735 

ส านกังานเลขานกุารบริษัท บริษัทควอลิตีค้อนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จ ากดั (มหาชน) 
โทรสาร 02-586-3007  
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิเกี่ยวกับการลงทุนได้ที่ : 
นกัลงทนุสมัพนัธ์  โทรศพัท์ : 0 3525 9131 
 โทรสาร : 0 3525 9130 
 อีเมล : invest@qcon.co.th 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิหรือพบปัญหาการใช้งานระบบการประชุมผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 
ตดิต่อได้ที่ :  
Call center  โทรศพัท์ 02-021-9121 
(ระหว่างวนัที ่22–29 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 17.30 น. เวน้วนัหยดุราชการ) 

http://www.qcon.co.th/
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ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 

1. ประวัตขิองบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 

ชื่อ นายการุญ  จันทรางศุ  

เป็นกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ  

ต าแหน่ง กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง 25 เมษายน 2546 (18 ปี) หากได้รับเลอืกตัง้เข้าด ารงต าแหนง่อกีจะด ารงต าแหนง่
จนครบวาระนี ้รวมเป็นเวลา 21 ปี) 

อาย ุ  71 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม 2515 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม) สาขาโยธา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
  2516 M.S. (Civil Engineering), Ohio State University, Columbus, Ohio, U.S.A. 
  2519 Ph.D., Ohio State University, Columbus, Ohio, U.S.A. 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
  2548 Director Certification Program (DCP) 59/2005 
  2548 Finance For Non - Finance Director (FND) 18/2005 
  2560 Strategic Board Master Class (SBM) 2017 

การด ารงต าแหน่งในองค์กรอื่น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  จ านวน 2 แหง่ 
 (กรรมการ/ผู้บริหาร) 1) กรรมการ บริษัทริช่ีเพลส 2002 จ ากดั (มหาชน) 
  2) กรรมการ บริษัทบีทเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

กิจการอื่น  จ านวน 2 แห่ง 
  1) กรรมการบริหาร K.C.S. Consulting Engineers จ ากดั 
  2) ประธานกรรมการ K.C.S. & Associates จ ากดั 

ประสบการณ์ 2549 – 2550 นายกสมาคม สมาคมวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย 
   ในพระบรมราชปูถมัภ์ (ว.ส.ท.) 
  2550 – 2553 ประธานกรรมการจรรยาบรรณ สภาวิศวกร 

การเข้าประชุม คณะกรรมการบริษัท 5 ครัง้ เข้าประชมุ 5 ครัง้ (ร้อยละ 100) 
  คณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครัง้ เข้าประชมุ 6 ครัง้ (ร้อยละ 100) 
  สามญัผู้ ถือหุ้น 1 ครัง้ เข้าประชมุ 1 ครัง้ (ร้อยละ 100) 

การถอืหุ้นในบริษัท (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563) 
 ของตนเอง:    ไมม่ี 
 คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ: ไมม่ี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไมม่ี 

คุณสมบัติต้องห้าม 
 ประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต:  ไมม่ี 
 ประวตัิการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีที่ผา่นมา: ไมม่ี 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 
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ชื่อ   นายกติต ิสุนทรมโนกุล 
เป็นกรรมการซึง่มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท  

ต าแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ 

วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง 9 พฤษภาคม 2555  

อายุ    60 ปี 

สัญชาต ิ     ไทย 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
   ปริญญาโท ด้านการบริหาร MBA (Marketing) 
    Mankato State University, Minnesota, U.S.A. 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
   2559 Director Certification Program (DCP) 228/2016 

การด ารงต าแหน่งในองค์กรอื่น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย   
(กรรมการ/ผู้บริหาร)  - ไมม่ ี

กิจการอื่น  จ านวน 1 แห่ง 

1) ตัง้แต ่2555  กรรมการผู้จดัการ บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จ ากดั 

ประสบการณ์  2539-2555 ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาดและขาย 
    บริษัทควอลิตีค้อนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จ ากดั (มหาชน) 

การเข้าประชุม คณะกรรมการบริษัท 5 ครัง้ เข้าประชมุ 5 ครัง้ (ร้อยละ 100) 
   คณะกรรมการบริหาร 6 ครัง้ เข้าประชมุ 6 ครัง้ (ร้อยละ 100) 
   สามญัผู้ ถือหุ้น  1 ครัง้ เข้าประชมุ 1 ครัง้ (ร้อยละ 100) 

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 
 ของตนเอง:    ไมม่ี 
 คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ: ไมม่ี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไมม่ ี

คุณสมบัตต้ิองห้าม 
 ประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต:  ไมม่ี 
 ประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา: ไมม่ ี
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ชื่อ  นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภญิโญ 

เป็นกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ      
อายุ   60  ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม   
 -  ปริญญาตรี ด้านการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

            -  ปริญญาโท ด้านการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
 -    หลกัสตูร บญัชีด้วยความยัง่ยืนในยคุดิจิตอล ปี 2561 โดยมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 -  หลกัสตูร เคร่ืองมือทางการเงิน ปี 2561 โดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัถ์ 
 -   หลกัสตูร Financial  Instruments  โดย KPMG 
 -   หลกัสตูร International Banking โดย KPMG-INSEAD International Banking School 
 -   หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู โดย สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 - Management and leadership course โดย IMD Business School 

คุณสมบัตทิางด้านวิชาชีพ -  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแห่งประเทศไทย 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- Director Accreditation Program รุ่นท่ี 160/2019 
- Board Nomination and Compensation Program รุ่น 7/2019 

การด ารงต าแหน่งในองค์กรอื่น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย จ านวน 1 แห่ง 
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
 บริษัทศกัด์ิสยามลิสซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 

กิจการอื่น จ านวน 9 แห่ง 
- กรรมการ บริษัทด้วยรัก และ ภกัดี จ ากดั  
- กรรมการ มลูนิธิหอจดหมายเหต ุพทุธทาส อินทปัญโญ 
- กรรมการตรวจสอบ มลูนิธิแมฟ่้าหลวง ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
- กรรมการตรวจสอบ โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ 
- คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี – สภาวิชาชีพบญัชีฯ 
- ประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนและพิจารณาแนวทางการแก้ไข

ปัญหาการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุม่เคร่ืองมือทางการเงิน 
– สภาวิชาชีพบญัชีฯ  

- คณะอนกุรรมการการทดสอบผู้สอบบญัชีรับอนญุาต – สภาวิชาชีพบญัชีฯ  
- ท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมการติดตามและศึกษาผลกระทบมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน เร่ืองสญัญาประกนัภยั – สภาวิชาชีพบญัชีฯ  
- อาจารย์พิเศษโครงการปริญญาโททางการบญัชี คณะพาณิชย์ฯ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

ประสบการณ์ -  ท่ีปรึกษาด้าน accounting platform ฝ่ายการเงินและการบญัชี ธนาคารแห่งประเทศไทย 
- ท่ีปรึกษาในคณะท่ีปรึกษาด้านเทคนิคมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (FS Panel)  
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

javascript:showCompanyProfile('0535560000723','1')
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- ท่ีปรึกษาในคณะท่ีปรึกษาด้านการระดมทนุและการก ากบับริษัทจดทะเบียน  
(“IPO Steering”) ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

- คณะกรรมการวิชาชีพบญัชีด้านการวางระบบบญัชี – สภาวิชาชีพบญัชีฯ  
- คณะกรรมการก าหนดรายการย่อท่ีต้องมีในงบการเงินของบริษัทมหาชนจ ากดั  
กรมพฒันาธุรกิจการค้า 

- คณะอนกุรรมการร่วมเพ่ือจดัท าแนวปฏิบตัิทางการบญัชีของบริษัทในตลาดทนุ  
– สภาวิชาชีพบญัชีฯ  

ประสบการณ์การท างานท่ี เคพีเอม็จี ประเทศไทย 2526-2560 
- หุ้นสว่นส านกังาน , Head of  Audit, Head of Professional Practice Department  

บริษัทเคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
- หุ้นสว่นส านกังาน บริษัท เคพีเอม็จี ออดิท (ประเทศไทย) จ ากดั 
- ผู้จดัการ บริษัทส านกังาน เคพีเอม็จี พีทมาร์วิค สธีุ จ ากดั 
- ผู้ช่วยผู้สอบบญัชี ส านกังานสธีุ 
- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ท่ีได้รับความเห็นชอบโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 

 -   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ท่ีได้รับความเห็นชอบโดย 
  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

- Accredited KPMG IFRS Reviewing Partner  
Global IFRS Conversion Service Accreditation    

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 
 ของตนเอง:    ไมม่ี 
 คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ: ไมม่ี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:  ไมม่ ี

คุณสมบัตต้ิองห้าม 
 ประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต:  ไมม่ี 
 ประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา: ไมม่ ี
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2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทควอลิตีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือ 

ผู้ได้รับการเสนอช่ือ จ านวนหุ้นสามัญ คดิเป็นร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทัง้หมด 

1.  นายการุญ  จนัทรางศ ุ - - 
2. นายกิตต ิ สนุทรมโนกลุ - - 
3. นางสาวสมบรูณ์  ศภุศิริภิญโญ - - 

3. ข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กจิการอื่น ๆ 

ผู้ได้รับการเสนอช่ือ 

 
บริษัทจดทะเบียน 

 
บริษัท หรือ 
กจิการอื่น 

(ที่ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน) 

บริษัทหรือกจิการที่อาจ
ท าให้เกดิความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์หรือมี
สภาพเป็นการแข่งขัน
ทางธุรกจิของบริษัท จ านวน ประเภทกรรมการหรือผู้บริหาร 

1. นายการุญ  จนัทรางศ ุ 2 แห่ง บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 
 กรรมการ  

บริษัทริช่ีเพลส 2002 จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการ  

บริษัทบีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

2 แห่ง ไมม่ี 

2. นายกิตติ สนุทรมโนกลุ ไมม่ี ไมม่ ี 1 แห่ง ไมม่ี 

3. นางสาวสมบูรณ์  ศุภศิริ
 ภิญโญ 

1 แห่ง บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 
 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

และประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน  
บริษัทศกัด์ิสยามลิสซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 

9 แห่ง ไมม่ี 

4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอช่ือซึ่งมีคุณสมบัตเิป็นกรรมการอสิระ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
รายช่ือผู้ได้รับการเสนอช่ือซึ่งมีคุณสมบัตเิป็น 

กรรมการอสิระ (2 คน) 

นายการุญ จนัทรางศ ุ นางสาวสมบรูณ์ ศภุศิริภิญโญ 

การถือหุ้นในบริษัท 
จ านวนหุ้นสามญั 

ไมม่ ี ไมม่ ี

เป็นญาตสินิทของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็น
กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย 

ไมเ่ป็น ไมเ่ป็น 



 

- 17 - 
 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
รายช่ือผู้ได้รับการเสนอช่ือซึ่งมีคุณสมบัตเิป็น 

กรรมการอสิระ (2 คน) 

นายการุญ จนัทรางศ ุ นางสาวสมบรูณ์ ศภุศิริภิญโญ 

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนีก้ับบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
- เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ 
ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า 

- เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้ สอบบัญชีหรือท่ีปรึกษา
กฎหมาย) 

- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจท่ีมีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ 
ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างอิสระ (เช่น การซือ้ ขาย วัตถุดิบ 
สินค้า บริการ การให้กู้ ยืมเงินหรือการกู้ ยืมเงิน) โดยระบุขนาด
ของรายการด้วย (ถ้ามี) 

 
 
 

ไมเ่ป็น 
 

ไมเ่ป็น 
 

ไมม่ ี

 
 
 

ไมเ่ป็น 
 

ไมเ่ป็น 
 

ไมม่ ี

หมายเหต:ุ  ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณา
แล้วเห็นว่า นายการุญ จันทรางศุ ซึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 17 ปี ซึ่งหากรวมระยะเวลาท่ีจะ
ด ารงต าแหน่งครบในวาระนีจ้ะเป็นกรรมการอิสระเป็นเวลา 21 ปี มีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระตามนิยาม
ของบริษัทได้ แม้ว่าจะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระมาเกินกว่า 9 ปีติดต่อกัน แล้วนัน้ เน่ืองจากเป็น
ผู้ ทรงคุณวุฒิ มีคุณธรรม ประวัติการท างานท่ีโปร่งใสไม่ด่างพร้อย เป็นผู้ มีความเช่ียวชาญ มีความรู้
ความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน และท่ีผ่านมาได้ปฏิบตัิหน้าท่ีในฐานะกรรมการอิสระและ
กรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี สามารถให้ความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี
เก่ียวข้อง อีกทัง้ได้น าความรู้ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ในการ
ก าหนดกลยทุธ์และนโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษัทตามแนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

ข้อก าหนดคุณสมบัตกิรรมการอสิระของบริษัท 

บริษัทพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท ซึ่งเข้มงวดกว่าคุณสมบัติกรรมการอิสระ 
ตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ กรรมการอิสระแตล่ะคนของบริษัทต้องเป็นกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทัง้นีใ้ห้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระ
รายนัน้ ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ของผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแตพ้่นจากการมีลกัษณะดงักล่าวไมน้่อยกว่า 2 ปี ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้าม
ดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส  
พ่ีน้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือ
บคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
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4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระหรือ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้น
ท่ีมีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแตพ้่นจากการมีลกัษณะดงักลา่วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการท ารายการทางการค้าท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ 
การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 
ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม ค า้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถงึพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกนั 
ซึง่เป็นผลให้บริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ
ของบริษัทหรือตัง้แต ่20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตาม
วิธีการค านวณมลูค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์
ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ให้นับรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ใน
ระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชี
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่  
เว้นแตพ้่นจากการมีลกัษณะดงักลา่วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีได้รับค่าบริการ
วิชาชีพเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย 
เว้นแตพ้่นจากการมีลกัษณะดงักลา่วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน  
ท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือ
ถือหุ้ นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้ นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทท่ีประกอบกิจการเดียวกันและเป็น 
การแข่งขนักบับริษัทหรือบริษัทย่อย 

9. สามารถเข้าประชมุคณะกรรมการเพ่ือตดัสินใจได้อย่างเป็นอิสระ 
10. ให้ความเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานได้อย่างเป็นอิสระ 
11. สามารถดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั 
12. สามารถดแูลไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ทัง้นี ้ภายหลงัได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบตัิตามข้อ 1–12 ข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจ
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง โดยเป็นการตัดสินใจแบบองค์คณะ 
(Collective Decision) ท่ีไมถื่อวา่กรรมการอิสระเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน 

ในกรณีท่ีบคุคลท่ีบริษัทแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลท่ีมีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือ
การให้บริการทางวิชาชีพเกินมลูคา่ท่ีก าหนดตามข้อ 4 หรือ ข้อ 6 ให้บริษัทได้รับการผ่อนผนัข้อห้ามการมีหรือเคย
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จัดให้มีความเห็น
คณะกรรมการบริษัทท่ีแสดงว่าได้พิจารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
แล้วว่า การแต่งตัง้บคุคลดงักลา่วไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีและการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ และจดัให้มี
การเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้องในหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นในวาระพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการอิสระด้วย 
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ข้อมูลประวัตขิองผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอช่ือประจ าปี 2564 
(จากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด) 

 
 

ชื่อ  นายไวโรจน์ จนิดามณีพิทกัษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 

ประวัตกิารศึกษา - ปริญญาโทด้านการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
  - ปริญญาตรีด้านการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

ประสบการณ์ท างาน - กรรมการบริหาร (Audit Partner) บริษัทเคพีเอม็จี ภมูไิชย สอบบญัชี จ ากดั 
 - การให้บริการสอบบญัชีส าหรับอตุสาหกรรมหลายแขนง เช่น ธุรกิจพลงังาน 

ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจอตุสาหกรรมและธุรกิจซือ้มาขายไป รวมถึงประสบการณ์
ท างานกบับริษัทตา่งชาติ 

  - ประกอบวิชาชีพตัง้แตปี่ 2527 
 
ชื่อ  นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179 

ประวัตกิารศึกษา - ปริญญาโทบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
  - ปริญญาตรีด้านการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประสบการณ์ท างาน - กรรมการบริหาร (Audit Partner) บริษัทเคพีเอม็จี ภมูไิชย สอบบญัชี จ ากดั 
 - การให้บริการสอบบญัชีส าหรับอตุสาหกรรมหลายแขนง เช่น ธุรกิจเย่ือ

และกระดาษ ธุรกิจผลิต ธุรกิจซือ้มาขายไป และธุรกิจให้บริการ รวมถึง
ประสบการณ์ท างานกบับริษัทตา่งชาติ 

  - ประกอบวิชาชีพตัง้แตปี่ 2546 
 
ชื่อ  นางสาวดุษณีย์ ยิม้สุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235 
ประวัตกิารศึกษา ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประสบการณ์ท างาน - ผู้อ านวยการ สอบบญัชี (Director, Audit)  

บริษัทเคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
 - การให้บริการสอบบญัชีส าหรับอตุสาหกรรมหลายแขนง เช่น ธุรกิจปิโตรเคมี 

ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจผลิต ธุรกิจซือ้มาขายไป และธุรกิจให้บริการ รวมถึง
ประสบการณ์ท างานกบับริษัทตา่งชาติ 

  - ประกอบวิชาชีพตัง้แตปี่ 2546 
 

ทัง้นีผู้้ สอบบัญชีทัง้ 3 รายท่ีได้รับการเสนอช่ือข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร  
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่  4 

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น  
 

คณะกรรมการ 
ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

ต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรและต้องมีคณุสมบตัิตามกฎหมายก าหนด 

ข้อ 17. ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ เลอืกตัง้กรรมการโดยใช้เสยีงข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเท่ากบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
(3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผู้ได้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการที่

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกิน
จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าดเพิ่มอีกหนึง่เสยีง 

ข้อ 18. ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอตัรา ถ้าจ านวน
กรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม 

อนึง่กรรมการท่ีออกตามวรรคหนึง่ ชอบที่จะได้รับการแต่งตัง้เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการได้อีก หากที่ประชมุได้เลอืก
เข้าด ารงต าแหน่งใหม่อีกครัง้ กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัท
นัน้ให้จับสลากกันว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจาก
ต าแหนง่ 

ข้อ 22. ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่กึ่งหนึ่ง
ของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

ข้อ 23. กรรมการจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก็่ได้ 

ข้อ 27. กรณีที่ต าแหนง่กรรมการวา่งลงจนเหลอืน้อยกวา่จ านวนที่เป็นองค์ประชมุ ให้กรรมการท่ีเหลอือยูก่ระท าในนามของ
คณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อเลอืกตัง้กรรมการแทนต าแหน่งที่วา่งทัง้หมดเท่านัน้ 
และให้คณะกรรมการจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในหนึง่เดือนนบัแตว่นัที่จ านวนกรรมการวา่งลงเหลือน้อยกว่า
จ านวนที่เป็นองค์ประชมุ 

ข้อ 30. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท  หรือเข้าเป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นกรรมการของ
บริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท ไม่ว่า
จะท าเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแตจ่ะแจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแตง่ตัง้ 

ข้อ 32. การกระท าใดๆ จะมีผลผกูพนัตอ่บริษัทเมื่อกรรมการสองคนลงช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษัท 
คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดช่ือผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษัท พร้อมประทบัตราส าคญัของบริษัท ทัง้นีเ้ว้นแต่
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะก าหนดเป็นอยา่งอื่น 

ข้อ 33. กรรมการมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั ผลประโยชน์
ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามข้อบงัคบัหรือตามที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน 
หรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และก าหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ 
และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้ง และสวสัดิการตา่ง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

ความในวรรคหนึง่ไมก่ระทบกระเทือนสทิธิของพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัทซึง่ได้รับเลือกตัง้ให้เป็นกรรมการของ
บริษัทในอนัท่ีจะได้รับคา่ตอบแทนหรือผลประโยชน์จากบริษัทในฐานะท่ีเป็นลกูจ้างบริษัท 
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การประชุมผู้ถอืหุ้น การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผุ้ถอืหุ้น และสิทธิของผู้ถอืหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 
 
ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในสี่เดือนนับแต่วนัสิน้สุดรอบปี

บญัชีของบริษัท 
การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กลา่วแล้ว ให้เรียกวา่ “การประชมุวิสามญั” 
คณะกรรมการจะเรียกการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร  
ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือ
กนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบเุร่ืองและเหตผุล
ในการที่ขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือ
หุ้นภายในสีส่บิห้าวนันบัแตว่นัที่ได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่งเข้าช่ือกนัหรือ 
ผู้ ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สบิห้าวนันบัแต่วนัครบก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนีถื้อว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้ นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง
รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายอนัจ าเป็นที่เกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคห้าครัง้ใดจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 37 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้
คา่ใช้จ่ายที่เกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 
การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จดัขึน้ ณ ท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียงหรือที่อื่นใด
ตามที่คณะกรรมการก าหนด 

ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสอืนดัประชุม ระบสุถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม 
และเร่ืองที่จะเสนอตอ่ที่ประชุมพร้อมรายละเอียดตามสมควรโดยระบใุห้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองจะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ 
หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้น และนายทะเบียน
ทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ และโฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกนัสามวนัก่อน
วนัประชมุไมน้่อยกวา่สามวนั  

สถานที่ท่ีจะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ของส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดตามที่
คณะกรรมการจะก าหนดให้ 

ข้อ 36. ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้ผู้อื่นออกเสยีงแทนตนในการประชมุผู้ ถือหุ้นก็ได้ แต่การมอบฉนัทะต้องท าเป็นหนงัสอืตาม
แบบที่นายทะเบียนก าหนด 

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น  (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน
หรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหุ้น
ที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมด จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่งชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วมประชุม
ไมค่รบองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นขอ ให้การประชมุนัน้เป็นอนั
ระงบัไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ และให้ส่งหนงัสือ
นดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่ต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ถ้าประธานกรรมการไม่มาเข้าประชุมจนลว่งเวลานดัไปแล้วคร่ึงชัว่โมง 
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชมุแทน ถ้าไม่มีหรือมีแต่ไมม่าเข้าประชุม หรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ 
ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

ข้อ 39. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึง่คะแนน มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีง
ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด  
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(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นซึง่มาประชุมและมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นที่ส าคญั การมอบหมาย

ให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่น โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 
ง) การแก้ไขเพิม่เติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 
จ) การเพิม่ทนุหรือลดทนุของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท 
ฉ) การควบหรือเลกิบริษัท 

ข้อ 40. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้  
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอ่ที่ประชมุแสดงวา่ในรอบปีที่ผา่นมากิจการของบริษัทได้จดัการไป 
(2) พิจารณาและอนมุตังิบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร (ถ้าม)ี 
(4) เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทน 
(6) กิจการอื่นๆ  

การบัญชี การเงนิ และการสอบบัญช ี

ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทเสนอตอ่ที่ประชุม
ผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้ผู้สอบ
บญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีใ้ห้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุสามญัประจ าปี 
(1) ส าเนางบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุที่ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกบัรายงานการตรวจสอบบญัชีของผู้สอบบญัชี 
(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

ข้อ 45. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้
จ่ายเงินปันผล  

เงินปันผลให้แบง่ตามจ านวนหุ้น หุ้นละเทา่ ๆ กนั 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว ในเมื่อเห็นวา่บริษัทมีผลก าไรสมควรพอที่จะ
ท าเช่นนี ้และรายงานให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายใน 1 เดือน
นบัแต่วนัที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทัง้นีใ้ห้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้นและให้โฆษณา
ค าบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสอืพิมพ์ด้วย 

ข้อ 47. บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงิน
ขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

 เมื่อได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทนุส ารองอื่น ทนุส ารองตามกฎหมาย และทุนส ารองสว่นล า้
มลูคา่หุ้นตามล าดบั ไปชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษัทได้ 

ข้อ 50. ผู้สอบบญัชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัททุกครัง้ที่มีการพิจารณางบดุล บญัชีก าไรขาดทุน 
และปัญหาเก่ียวข้องกับบญัชีของบริษัท เพื่อชีแ้จงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสาร
ของบริษัทท่ีผู้ ถือหุ้นจะพงึได้รับในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นัน้แก่ผู้สอบบญัชีด้วย 

       



สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 
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หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบค าร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) 
และการออกเสียงลงคะแนน ส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 

 

  

  แบบแจ้งการประชุม หรือหนงัสือมอบฉันทะ (ส าหรับกรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
(E-Meeting) แทน) 

บุคคลธรรมดา 

1.  กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ด้วยตนเอง 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือส าเนาใบขบัข่ี หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณี
เป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนช่ือ - นามสกุล ให้ย่ืนหลักฐาน
ประกอบด้วย 

2. กรณีมอบฉันทะ 

2.1 หนังสือมอบฉันทะ (แบบใดแบบหนึ่ง) พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะและ 
ผู้ รับมอบฉนัทะ 

2.2  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือส าเนาใบขบัข่ี หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะท่ีลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนช่ือ - 
นามสกลุ ให้ย่ืนหลกัฐานประกอบด้วย  

2.3 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือส าเนาใบขบัข่ี หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนช่ือ - 
นามสกลุ ให้ย่ืนหลกัฐานประกอบด้วย 

นิตบุิคคล 

1. กรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิตบุิคคลมาร่วมประชุมผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ด้วยตนเอง 

1.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาใบขับข่ี หรือส าเนาหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง และหากมีการเปลี่ยนช่ือ - นามสกลุ ให้
ย่ืนหลกัฐานประกอบด้วย 

1.2 ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบคุคล (มีอายไุมเ่กิน 1 ปี) ท่ีรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนาม
แทนนิติบคุคล (กรรมการผู้มีอ านาจ) ท่ีมาด้วยตนเอง และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ
ผู้มีอ านาจ) ท่ีมาประชมุมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

2. กรณีมอบฉันทะ 

2.1 หนังสือมอบฉันทะ (แบบใดแบบหนึ่ง) พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะและ 
ผู้ รับมอบฉนัทะ 

2.2 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือส าเนาใบขบัข่ี หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลท่ีลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง และหากมี
การเปลี่ยนช่ือ - นามสกลุ ให้ย่ืนหลกัฐานประกอบด้วย  

1. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 
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2.3 ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) ซึง่รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจ
กระท าการแทนนิติบคุคล และหนงัสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) ทัง้นี ้เอกสารตามข้อนี ้ต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่า
บคุคลท่ีลงลายมือช่ือเป็นผู้มอบฉนัทะในหนงัสือมอบฉนัทะเป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

2.4 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือส าเนาใบขบัข่ี หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนช่ือ - 
นามสกลุ ให้ย่ืนหลกัฐานประกอบด้วย 

3.  กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

3.1  ให้เตรียมและแสดงเอกสารเช่นเดียวกบัผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบคุคล ข้อ 1 หรือ 2 

3.2 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน ต้องส่ง
หลกัฐานดงัตอ่ไปนีเ้พ่ิมเติม 

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือ
มอบฉนัทะแทน 

(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian 

ทัง้นี ้เอกสารท่ีมิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ ถือหุ้นหรือ
ผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล 

 

 

 

กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะไว้จ านวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจ
การค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ดงันี ้

 แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซ้อน 

 แบบ ข.  เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีก าหนดรายการตา่ง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 

 แบบ ค.  เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝาก
และดแูลหุ้น 

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ก าหนด หากผู้ ถือหุ้นประสงค์จะใช้
หนงัสือมอบฉนัทะแบบอื่นสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.qcon.co.th  

ผู้ ถือหุ้ นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ด้วยตนเอง สามารถ 
มอบฉนัทะได้โดยด าเนินการดงันี ้

1. ให้ใช้หนงัสือมอบฉันทะท่ีบริษัทได้จดัส่งมาให้ หรือตามแบบอื่นข้างต้นเพียงแบบเดียวเท่านัน้ ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไมใ่ช่ 
Custodian จะเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่เท่านัน้ 

2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง 
โดยให้ระบุช่ือพร้อมรายละเอียดของบุคคลท่ีผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเคร่ืองหมายหน้าช่ือกรรมการอิสระ 
ตามท่ีบริษัทระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะโดยเลือกเพียงคนเดียวให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุดงักลา่ว  

 

 

2. วิธีการมอบฉันทะ 
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3. ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
และผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจ านวนท่ีตน
ถืออยู่ได้ เว้นแตเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือตามสมดุทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศ
ไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

4. บริษัทจะปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท ในหนงัสือมอบฉนัทะเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้ขีดฆ่า
ลงวนัท่ีท่ีท าหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่ว เพ่ือให้ถกูต้องและมีผลผกูพนัตามกฎหมาย 

5. การมอบฉนัทะเพ่ือเข้าร่วมประชมุแทนตนเอง 

5.1 กรณีมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) แทนตนเอง  

ผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะโปรดด าเนินการตามข้อ 1-2 และย่ืนแบบค าร้องเพ่ือเข้าร่วมประชุม (E-Request) 
ล่วงหน้าเพ่ือขอรับ Username และ Password ส าหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียดเก่ียวกับ
ขัน้ตอนการย่ืนแบบค าร้องเพ่ือเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
(E-Meeting) ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 6 และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบฉบับจริงไปยงั
บริษัท 

5.2 กรณีมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) แทนตนเอง  

ผู้ ถือหุ้นโปรดด าเนินการตามข้อ 1-2 และส่งหนงัสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบฉบบัจริงไปยงับริษัท โดยไม่
ต้องย่ืนแบบค าร้องเพ่ือเข้าร่วมประชมุ (E-Request) อีก 

6. ส่งหนงัสือมอบฉันทะฉบบัจริง และเอกสารประกอบพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง ไปยงัส านกังานเลขานุการบริษัท 
ชัน้ 19 อาคารเอสซีจี 100 ปี เลขท่ี 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โดยระบุ
ข้อความ “ส าหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นของบริษัทควอลิตีค้อนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) (“Q-CON”)”  
บนหน้าซองไปรษณีย์ด้วย ภายในวันท่ี 26 มีนาคม 2564 เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและ 
ให้ทนัเวลาเร่ิมประชมุ 

 

 

ผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีประสงค์จะเข้าร่วมประชุม E-Meeting โปรดย่ืนแบบค าร้องเพ่ือเข้าร่วมประชุม (E-Request) 
ล่วงหน้า เพ่ือขอรับ Username และ Password ส าหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทจะเปิดระบบให้ย่ืนแบบค าร้อง
และเอกสารท่ีเก่ียวข้องต่าง ๆ ล่วงหน้าตัง้แต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 ตัง้แต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะ
แล้วเสร็จ และหลงัจากท่ีบริษัทได้ตรวจสอบเอกสารลงทะเบียนและอนุมตัิการแบบค าร้องของท่านแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลแจ้ง
ข้อมูล Username และ Password และลิงก์ส าหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวนัประชุม (วนัท่ี 29 มีนาคม 2564) ได้ตัง้แต่
เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป 

ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสามารถเข้าใช้งานระบบ E-Request ได้ท่ี 
https://app.inventech.co.th/Q-CON 

 
 
 

หรือสแกน 
QR Code 

ทัง้นี ้รายละเอียดเก่ียวกับขัน้ตอนการย่ืนแบบค าร้องเพ่ือเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่าน 
สื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 6 

 

 

3. การยื่นแบบค าร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request)  
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หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 

วาระทั่วไป 

1.  ส าหรับการประชมุผู้ ถือหุ้นผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) การออกเสียงลงคะแนนแตล่ะวาระจะกระท าโดยเปิดเผย
ผ่านระบบ Inventech Connect โดยให้นบัหนึ่งเสียงต่อหนึง่หุ้น ซึง่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนน
เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือไม่ประสงค์จะด าเนินการใด ไม่สามารถแบ่งการออก
เสียงลงคะแนนเป็นบางสว่น (เว้นแตเ่ป็นการออกเสียงของ Custodian) 

2. ในกรณีมอบฉนัทะ 

2.1 ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านัน้ การลงคะแนนเสียง
ของผู้ รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้องและ
ไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 

2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ หรือระบไุว้
ไมช่ดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากท่ีระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ รวมถึง
กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้
ตามท่ีเห็นสมควร 

วาระเลือกตัง้กรรมการ 

ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 17 ก าหนดให้ 

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึง่หุ้นตอ่เสียงหนึง่ 

(2) ผู้ ถือหุ้ นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้  
แตจ่ะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

(3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีพงึมีหรือจะพึงเลือกตัง้
ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ 
ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

วิธีปฏบิัตใินการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

(1) ประธานท่ีประชุมจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ
ลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะผ่านระบบ และจะเปิดให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงผ่าน
ระบบ Inventech Connect วาระละ 2 นาที 

(2) การออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะเลือกวาระท่ีจะออกเสียงลงคะแนน จากนัน้ระบบจะแสดง
ตวัเลือกส าหรับการออกเสียงลงคะแนน ทัง้หมด 4 แบบ คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง 
(สีส้ม) และ 4. ไมป่ระสงค์จะด าเนินการใด* (สีฟ้า) โดยให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะเลือกออกเสียงตามความเห็นเพียง
อย่างใดอย่างหนึง่ (เว้นแตเ่ป็นการออกเสียงของ Custodian ท่ีในหนงัสือมอบฉนัทะก าหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้) 

หมายเหต ุ: * หากเลือก “ไม่ประสงค์จะด าเนินการใด” หรือ ไม่กดตวัเลือกใด ๆ ระบบจะน าคะแนนเสียงเทไปยงัผล
คะแนน “เห็นด้วย” 

การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนัน้จะปิดการส่งผลการลงคะแนน 
 
 

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น 
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มตขิองที่ประชุมผู้ถือหุ้น (นอกเหนือจากวาระเลือกตัง้กรรมการ) จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้ 

 กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของท่ีประชมุ 

 กรณีอื่น ๆ  ซึง่มีกฎหมาย หรือข้อบงัคบับริษัทก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของท่ีประชุมจะเป็นไปตามท่ีกฎหมายหรือ
ข้อบงัคบันัน้ก าหนด โดยประธานในท่ีประชุมจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุรับทราบก่อนการลงคะแนนในแตล่ะวาระดงักล่าว 

 หากคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมอีกหนึง่เสียงตา่งหากเป็นเสียงชีข้าด 

 ผู้ ถือหุ้นใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในมติใด ห้ามมิให้ออกเสียงในมตนิัน้ เว้นแตเ่ป็นการออกเสียงลงคะแนนเพ่ือเลอืกตัง้กรรมการ  

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

ประธานท่ีประชุมจะชีแ้จงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ท่ีประชุมทราบก่อนเร่ิมวาระการประชุมในแต่ละวาระ และเมื่อครบเวลาท่ี
ประธานฯ ให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงแล้ว ระบบจะประมวลผลจากคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นตามวิธีปฏิบัต ิ
ในการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ และจะแจ้งผลการนบัคะแนนทกุวาระให้ผู้ ถือหุ้นได้ทราบก่อนเสร็จสิน้การประชมุ 

บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยใช้วิธี
ลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Inventech Connect ซึง่ไมใ่ช้บตัรยืนยนัการลงคะแนน จงึจะไมม่ีกรณีท่ีถือวา่เป็นบตัรเสีย* 

หมายเหต ุ: * กรณีท่ีจะถือว่าเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรยืนยัน 
การลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบตัรยืนยนัการลงคะแนน หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง 
(ยกเว้นกรณี Custodian) หรือกรณีท่ีมีการแก้ไขการลงคะแนนในบตัรยืนยนัการลงคะแนนโดยไมล่งช่ือก ากบั 

 



สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6 
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ขัน้ตอนการยื่นแบบค าร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และ 

การใช้งานระบบประชุมผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 

ขัน้ตอนการยื่นแบบค าร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) 

1. ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ โปรดย่ืนแบบค ำร้องและเอกสำรที่เก่ียวข้องต่ำง ๆ ล่วงหน้ำได้ตัง้แต่วนัท่ี 22 มีนำคม 2564 
เวลำ 08.30 น.  เ ป็น ต้นไป เ พ่ือขอรับ  Username และ Password ส ำห รับใ ช้ เ ข้ำ ร่วมประชุม  E-Meeting ท่ี  
https://app.inventech.co.th/Q-CON หรือสแกน QR Code นี ้

 

สำมำรถศกึษำคู่มือกำรใช้งำน E-Request ได้ท่ี https://qrgo.page.link/Y7hWQ 

 
 
 

หรือสแกน 
QR Code 

2. เม่ือเข้ำสูห่น้ำ E-Request ให้ทำ่นกรอกข้อมลูดงันี ้
 เลขประจ ำตวัประชำชน หรือเลขท่ีหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวตำ่งประเทศ) 
 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 

 ช่ือ - นำมสกลุ 
 จ ำนวนหุ้น 
 อีเมล 
 เบอร์โทรศพัท์ 
 แนบเอกสำรประกอบตำมรำยละเอียดท่ีปรำกฏในสิ่งท่ีมำด้วยล ำดบัท่ี 5 (สำมำรถถ่ำยรูปจำกเอกสำรส ำเนำซึง่กรอก
รำยละเอียดครบถ้วน พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้องแล้วได้) 

3. เม่ือกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้เลือกท่ี “ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนและตกลงปฏิบัติตำมข้อก ำหนดกำรเข้ำร่วมประชุมผ่ำนระบบ 
Inventech Connect” โดยคลิกในช่องสี่เหลี่ยมเพ่ือยอมรับเง่ือนไขกำรใช้บริกำร 

4. จำกนัน้ให้เลือก “สง่แบบค ำร้อง” 

5. หลงัจำกขัน้ตอนท่ี 4. เจ้ำหน้ำท่ีจะด ำเนินกำรตรวจสอบข้อมลูแบบค ำร้อง เมื่อค ำร้องได้รับกำรอนุมตัิ ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับ
มอบฉนัทะจะได้รับอีเมลแจ้งรำยละเอียดข้อมลูกำรประชมุ 4 สว่น ดงันี ้

(1) ลิงก์ส ำหรับกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชมุ 

(2) ข้อมลู Username และ Password ส ำหรับลงทะเบียนเข้ำร่วมประชมุและเข้ำใช้งำน e-Voting   

(3) ลิงก์ส ำหรับกำรดำวน์โหลดและติดตัง้ Application Cisco Webex Meetings 

(4) ลิงก์ส ำหรับคู่มือกำรใช้งำนระบบ Inventech Connect 

โดยสำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ตำมวนัและเวลำท่ีแจ้งในหนงัสือเชิญประชุม (วันที่ 29 มีนาคม 2564 ตัง้แต่เวลา 12.30 น.  
เป็นต้นไป) กรณีค ำร้องไม่ได้รับกำรอนุมตัิ ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมลแจ้งสำเหตุ และสำมำรถย่ืนแบบ 
ค ำร้องเพ่ิมเติมได้ 
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การใช้งานระบบประชุมผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะจะต้องเข้ำร่วมประชมุ E-Meeting ผ่ำนระบบ Cisco Webex Meetings และลงคะแนน
เสียงผ่ำนระบบ Inventech Connect (E-Voting) โดยสำมำรถศกึษำวิธีกำรเพ่ิมเติมได้ท่ี: 

คูม่ือกำรใช้งำนระบบส ำหรับกำรใช้งำนบน PC / Laptop   

 

 

 

https://qrgo.page.link/KqnoP 

คู่มือกำรใช้งำนระบบส ำหรับกำรใช้งำนบน iOS   

 

 

 

https://qrgo.page.link/pgvit 

คูม่ือกำรใช้งำนระบบส ำหรับกำรใช้งำนบน Web Browser 

 

 

 

https://qrgo.page.link/iZ3ka 

คู่มือกำรใช้งำนระบบส ำหรับกำรใช้งำนบน Android 

 

 

 

https://qrgo.page.link/vZ4rZ 

2. ขัน้ตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect ผ่าน PC / Laptop ดังนี ้

ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีใช้งำนผ่ำน PC / Laptop โปรดติดตัง้ Application Cisco Webex Meetings ก่อนเข้ำใช้
งำนระบบประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตำมขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้

1. เข้ำเวบ็ไซต์ https://www.webex.com/downloads.html หรือสำมำรถสแกน QR Code นี ้ 

2. เลือกดำวน์โหลด Cisco Webex Meetings โดยกดท่ีปุ่ ม “Download for Windows” 

3. ดบัเบิล้คลิกท่ีไฟล์ webexapp.msi (สำมำรถค้นหำได้ท่ี Folder Download) เพ่ือเข้ำสูห่น้ำกำรติดตัง้ 

4. เข้ำสูห่น้ำกำรติดตัง้ จำกนัน้กดปุ่ ม “Next” 

5. เลือก “I accept the terms in the license agreement” จำกนัน้กดปุ่ ม “Next”  

6. กดปุ่ ม “Install” จำกนัน้รอกำรติดตัง้สกัครู่ แล้วกดปุ่ ม “Finish” 

7. เมื่อติดตัง้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีไอคอน “Cisco Webex Meetings” ปรำกฏท่ีหน้ำจอเดสก์ท็อป 

คู่มือกำรติดตัง้ และใช้งำนระบบ Cisco Webex Meetings สำมำรถศกึษำวิธีกำรติดตัง้ได้ท่ี 
https://qrgo.page.link/Cgv2B 

 
 

หรือสแกน 
QR Code 

 

https://www.webex.com/downloads.html


 

- 30 - 
 

2.1 ผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะคลิกลิงก์ส าหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ท่ีได้รับจำกอีเมลแจ้งกำรอนุมัติ 
แบบค ำร้องส ำหรับกำรใช้งำน Inventech Connect 

2.2 ระบบจะแสดงหน้ำกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม  ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะกรอก Username และ 
Password ตำมท่ีได้รับตำมอีเมล จำกนัน้กดปุ่ ม “Sign in” 

2.3 เมื่อลงทะเบียนส ำเร็จระบบจะแสดงข้อมลูกำรลงทะเบียนของผู้ ถือหุ้น (ขัน้ตอนนีจ้ะถือว่ำผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ
ลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว จะท ำให้จ ำนวนหุ้นของผู้ ถือหุ้นถูกนบัเป็นองค์ประชุม) จำกนัน้ให้กดปุ่ ม 
“ไปยงัหน้ำลงทะเบียนเพ่ือเข้ำรับชมถ่ำยทอดสดผ่ำน Application Cisco Webex Meetings” 

2.4 ระบบจะแสดง Event Information ให้กรอกข้อมลูทำงด้ำนขวำในสว่นของ Join Event Now โดยมีรำยละเอียด ดงันี ้

- แสดงข้อมลูช่ือของผู้ ถือหุ้นในช่อง “First Name” 

- แสดงข้อมลูเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นในช่อง “Last Name” (กรณีรับมอบฉนัทะจะมี * ตอ่ท้ำยเลขทะเบียน) 

- ช่อง “Email Address” ให้กรอกอีเมลท่ีได้ลงทะเบียนไว้เพ่ือเข้ำใช้งำน 

- ในช่อง “Event Password” ระบบได้ Default ค่ำไว้ให้แล้วอตัโนมตัิ ท่ำนผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะไม่ต้อง
แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง 

- จำกนัน้ให้กดท่ีปุ่ ม “Join Now” 

2.5 จำกนัน้ให้คลิกท่ี “Run a temporary application” เพ่ือเข้ำสูก่ำรใช้งำนภำยใน Application Cisco Webex Meetings 

2.6 กดท่ีปุ่ ม “Join Event” (สีเขียว) เพ่ือเข้ำร่วมประชมุผ่ำน Application Cisco Webex Meetings 

2.7  ระบบจะปรำกฏหน้ำจอกำรท ำงำน 2 ส่วน คือ ทำงด้ำนซ้ำยจะแสดงกำรถ่ำยทอดสดหรือแสดงผลต่ำง ๆ ภำยใน
งำนประชุม และทำงด้ำนขวำจะเป็นกำรใช้งำนในส่วนของฟังก์ชนั Q&A และ Multimedia Viewer ซึง่แสดงหน้ำ 
log in ของระบบ Inventech Connect สว่นของ e-Voting 

2.8 จำกนัน้กดท่ีปุ่ ม “Continue” (สีฟ้ำ) ทำงด้ำนขวำมือในส่วนของฟังก์ชัน Multimedia Viewer ระบบจะแสดง
หน้ำจอ log in เข้ำใช้งำนระบบ Inventech Connect สว่นของ e-Voting ให้กรอก Username และ Password ท่ี
ได้รับจำกอีเมลแจ้งกำรอนมุตัิแบบค ำร้องขอส ำหรับกำรใช้งำน Inventech Connect และกดท่ีปุ่ ม “Sign in” 

2.9 ระบบจะแสดงปุ่ ม “เลือกวำระ” ซึ่งผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะสำมำรถตรวจสอบวำระท่ีสำมำรถออกเสียง
ลงคะแนนได้โดย กดท่ีปุ่ ม “เลือกวำระ” (สีเขียว) ทัง้มมุบนซ้ำยมือและด้ำนลำ่ง 

2.10 จำกนัน้ระบบจะแสดงวำระท่ีสำมำรถออกเสียงลงคะแนนได้ โดยจะแสดงสถำนะ “รอกำรออกเสียงลงคะแนน / 
Voting Status : Pending” 

2.11 เม่ือผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะต้องกำรลงคะแนน ให้เลือกวำระท่ีต้องกำรออกเสียงลงคะแนน จำกนัน้ระบบจะ
แสดงตัวเลือกส ำหรับกำรออกเสียงลงคะแนน ทัง้หมด 4 แบบ คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง)  
3. งดออกเสียง (สีส้ม) และ 4. ไมป่ระสงค์จะด ำเนินกำรใด (สีฟ้ำ) โดยให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะเลือกออกเสียง
ตำมควำมเห็นเพียงอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ 

 ทัง้นี ้หำกเลือก “ไม่ประสงค์จะด ำเนินกำรใด” หรือ ไม่กดตวัเลือกใด ๆ  ระบบจะน ำคะแนนเสียงเทไปยงัผลคะแนน 
“เห็นด้วย” โดยกำรออกเสียงลงคะแนนสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้จนกวำ่วำระนัน้จะปิดกำรส่งผลกำรลงคะแนน 
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2.12 ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะสำมำรถตรวจสอบคะแนนเสียงรำยวำระได้ เมื่อวำระนัน้ปิดกำรส่งผลกำรลงคะแนนแล้ว 
โดยเลือกวำระท่ีต้องกำรตรวจสอบ จำกนัน้ระบบจะแสดงกรำฟและตำรำงแสดงข้อมลูกำรลงคะแนนเสียงในวำระท่ีเลือก 

2.13 ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะสำมำรถส่งค ำถำมได้ท่ีส่วนของฟังก์ชัน Q&A ทำงด้ำนขวำของหน้ำจอ โดยกรอก
ค ำถำมในช่องว่ำง จำกนัน้กดปุ่ ม “Send” หรือสำมำรถส่งค ำถำมด้วยเสียงท่ีฟังก์ชนั “Participants” จำกนัน้กดท่ีปุ่ ม 
“สญัลกัษณ์รูปมือ” และรอเจ้ำหน้ำท่ีด ำเนินกำรเปิดไมค์เพ่ือให้สำมำรถสอบถำมค ำถำมด้วยเสียงตำมล ำดบั และ
เม่ือค ำถำมเสร็จเรียบร้อยแล้ว โปรดกดท่ีปุ่ ม “สญัลกัษณ์รูปมือ” อีกครัง้เพ่ือน ำมือลง 

2.14* กรณีมีกำรรับมอบฉนัทะหลำย Account สำมำรถเลือกท่ี “ไอคอนผู้ ใช้งำน” และกดท่ีปุ่ ม “สลบับญัชี” เพ่ือเข้ำใช้
งำน Account อื่น ๆ ได้ โดยท่ีคะแนนเสียงและองค์ประชมุจะไมถ่กูน ำออกจำกกำรประชมุ 

2.15* กรณีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะต้องกำรออกจำกกำรประชุม สำมำรถเลือกท่ี “ไอคอนผู้ ใช้งำน” และกดท่ีปุ่ ม 
“ออกจำกกำรประชมุ” 

หมำยเหต ุ: * ขัน้ตอนนีห้ำกผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะออกจำกกำรประชุมระหว่ำงกำรประชุม ระบบจะน ำคะแนน
เสียงของผู้ ถือหุ้นออกจำกกำรประชมุในวำระท่ียงัไมถ่กูด ำเนินกำร 

3. ขัน้ตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect ผ่าน Mobile ดังนี ้

ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีใช้งำนผ่ำน Mobile โปรดติดตัง้ Application Cisco Webex Meetings ก่อนเข้ำใช้งำน
ระบบประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตำมขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้

ระบบปฏบิัตกิาร iOS 

 1. เข้ำท่ี Application App Store 

 2. ไปท่ี icon ค้นหำ หรือ สญัลกัษณ์ “แวน่ขยำย” โดย
พิมพ์ค้นหำ “Cisco Webex Meetings” และกดปุ่ ม 
“Search” 

 3. จำกนัน้กดท่ีปุ่ ม “รับ” ด้ำนขวำมือ เพ่ือติดตัง้ 
Application Cisco Webex Meetings หรือ
สญัลกัษณ์          ดงัภำพ 

 4. ระบรุหสัผ่ำน หรือ Touch ID เพ่ือยืนยนักำรติดตัง้ 
Application  

 5. จำกนัน้รอกำรติดตัง้สกัครู่  

 6. เม่ือติดตัง้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีไอคอน “Webex 
Meet” ปรำกฏท่ีหน้ำจอโทรศพัท์ 

ระบบปฏบิัตกิาร Android 

 1. เข้ำท่ี Application Play Store 

 2. ไปท่ีช่อง Search for apps & games โดยพิมพ์ค้นหำ 
“Cisco Webex Meetings” และกดปุ่ ม “Search” 

 3. จำกนัน้กดท่ีปุ่ ม “Install” ด้ำนขวำมือ เพ่ือติดตัง้ 
Application Cisco Webex Meetings หรือ 
สญัลกัษณ์           ดงัภำพ 

 4. กดปุ่ ม “Accept” เพ่ือยืนยนักำรติดตัง้ Application  

 5. จำกนัน้รอกำรติดตัง้สกัครู่  

 6. เม่ือติดตัง้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีไอคอน “Webex 
Meet” ปรำกฏท่ีหน้ำจอโทรศพัท์ 
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3.1 หน้าจอที่ 1 ส่วนการรับชมถ่ายทอดสดของทางบริษัทผ่าน Application Cisco Webex Meetings 

3.1.1 ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะคลิกลิงก์ส าหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมท่ีได้รับจำกอีเมลแจ้งกำรอนุมติั
แบบค ำร้องขอส ำหรับกำรใช้งำน Inventech Connect 

3.1.2 ระบบจะแสดงหน้ำกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม ให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะกรอก Username และ 
Password ตำมท่ีได้รับตำมอีเมล จำกนัน้กดปุ่ ม “Sign in” 

3.1.3 เมื่อลงทะเบียนส ำเร็จระบบจะแสดงข้อมูลกำรลงทะเบียนของผู้ ถือหุ้ น (ขัน้ตอนนีจ้ะถือว่ำผู้ ถือหุ้ นหรือ 
ผู้ รับมอบฉนัทะลงทะเบียนเข้ำร่วมประชมุเรียบร้อยแล้ว จะท ำให้จ ำนวนหุ้นของผู้ ถือหุ้นถกูนบัเป็นองค์ประชุม) 
จำกนัน้ให้กดปุ่ ม “ไปยงัหน้ำลงทะเบียนเพ่ือเข้ำรับชมถ่ำยทอดสดผ่ำน Application Cisco Webex Meetings” 

3.1.4 ระบบจะแสดง Event Information จำกนัน้กดปุ่ ม “Join” 

3.1.5 กรอกข้อมลูที่ช่อง “Display Name” และ “Email address” จำกนัน้ กดท่ีปุ่ ม “OK” 

3.1.6 กดท่ีปุ่ ม “Join” (สีเขียว) เพ่ือเข้ำร่วมประชมุผ่ำน Application Cisco Webex Meetings 

ทั้งนี้ เนื่องจาก Application Cisco Webex Meetings บน Mobile ไม่สามารถรองรับการท างานในส่วนของ
ฟังก์ชนั Multimedia Viewer ท าใหไ้ม่สามารถท างานในส่วนของการรับชมถ่ายทอดสดพร้อมกบัการใชง้านในส่วน
ของ e-Voting พร้อมกนัได ้ผูถื้อหุน้หรือผูร้ับมอบฉนัทะตอ้งสลบัหนา้จอการท างานเพือ่ใชใ้นการรับชมถ่ายทอดสด
และลงคะแนนเสียงได ้(ยกเวน้อปุกรณ์ทีร่องรับฟีเจอร์ Split-screen) ตามขัน้ตอนในขอ้ 3.2 

3.2 หน้าจอที่ 2 ส่วนการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Inventech Connect (e-Voting) 

3.2.1 ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะคลิกลิงก์ส าหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมท่ีได้รับจำกอีเมลแจ้งกำรอนมุตัิ
แบบค ำร้องขอส ำหรับกำรใช้งำน Inventech Connect หรือลิงก์ส ำหรับกำรใช้งำน e-Voting ที่เจ้ำหน้ำท่ี
ส่งให้ทำงช่อง Chat ภำยใน Application Cisco Webex Meetings 

3.2.2 กรอก Username และ Password ท่ีได้รับจำกอีเมลแจ้งกำรอนมุตัิแบบค ำร้อง จำกนัน้กดปุ่ ม “Sign in” 

3.2.3 ระบบจะแสดงปุ่ ม “เลือกวำระ” ซึง่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสำมำรถตรวจสอบวำระท่ีสำมำรถออกเสียง
ลงคะแนนได้โดย กดท่ีปุ่ ม “เลือกวำระ” (สีเขียว) ทัง้มมุบนซ้ำยมือและด้ำนลำ่ง 

3.2.4 จำกนัน้ระบบจะแสดงวำระท่ีสำมำรถออกเสียงลงคะแนนได้ โดยจะแสดงสถำนะ “รอกำรออกเสียง
ลงคะแนน / Voting Status : Pending” 

3.2.5 เมื่อผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องกำรลงคะแนนให้เลือกวำระท่ีต้องกำรออกเสียงลงคะแนน จำกนัน้ระบบจะ
แสดงตวัเลือกส ำหรับกำรออกเสียงลงคะแนน ทัง้หมด 4 แบบ คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 
3. งดออกเสียง (สีส้ม) และไมป่ระสงค์จะด ำเนินกำรใด (สีฟ้ำ) 

 ทัง้นี ้หำกเลือก “ไม่ประสงค์จะด ำเนินกำรใด” หรือ ไม่กดตวัเลือกใด ๆ ระบบจะน ำคะแนนเสียงเทไปยัง 
ผลคะแนน “เห็นด้วย” โดยกำรออกเสียงลงคะแนนสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่ำวำระนัน้จะปิดกำรส่ง 
ผลกำรลงคะแนน 

3.2.6 ผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะสำมำรถตรวจสอบคะแนนเสียงรำยวำระได้ เมื่อวำระนัน้ปิดกำรส่งผลกำร
ลงคะแนนแล้ว โดยเลือกวำระท่ีต้องกำรตรวจสอบ จำกนัน้ระบบจะแสดงกรำฟและตำรำงแสดงข้อมลูกำร
ลงคะแนนเสียงในวำระท่ีเลือก 
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3.2.7 ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสำมำรถส่งค ำถำมได้ท่ีสว่นของฟังก์ชนั Q&A โดยกดปุ่ มฟังก์ชนัหรือสญัลกัษณ์ 
“…” จำกนัน้เลือกฟังก์ชนั Q&A แล้วกดท่ีปุ่ ม “Ask a Question” เพ่ือพิมพ์ค ำถำมในช่องวำ่ง พร้อมระบช่ืุอ-
นำมสกุล ก่อนหน้ำค ำถำมทุกครัง้ จำกนัน้กดปุ่ ม “Send” เพ่ือส่งค ำถำมผ่ำน Q&A หรือสำมำรถส่งค ำถำม
ด้วยเสียงท่ีฟังก์ชัน “Participants” หรือ “สัญลักษณ์รูปคน” จำกนัน้กดท่ีปุ่ ม “สัญลักษณ์รูปมือ / Raise 
Hand” และรอเจ้ำหน้ำท่ีด ำเนินกำรเปิดไมค์เพ่ือให้สำมำรถสอบถำมค ำถำมด้วยเสียงตำมล ำดบั และเมื่อ
ค ำถำมเสร็จเรียบร้อยแล้ว โปรดกดท่ีปุ่ ม “สญัลกัษณ์รูปมือ” อีกครัง้เพ่ือน ำมือลง 

3.2.8* กรณีมีกำรรับมอบฉันทะหลำย Account สำมำรถเลือกท่ี “ไอคอนผู้ ใช้งำน” และกดท่ีปุ่ ม “สลบับญัชี” เพ่ือ
เข้ำใช้งำน Account อื่น ๆ ได้ โดยท่ีคะแนนเสียงและองค์ประชมุจะไมถ่กูน ำออกจำกกำรประชมุ 

3.2.9* กรณีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องกำรออกจำกกำรประชุม สำมำรถเลือกท่ี “ไอคอนผู้ใช้งำน” และกดท่ีปุ่ ม 
“ออกจำกกำรประชมุ” 

หมำยเหต ุ: * ขัน้ตอนนีห้ำกผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะออกจำกกำรประชุมระหว่ำงกำรประชุม ระบบจะน ำ
คะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นออกจำกกำรประชมุในวำระท่ียงัไมถ่กูด ำเนินกำร 

ท่ำนผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสำมำรถเข้ำร่วมประชมุ E-Meeting ได้ในวนัท่ี 29 มีนำคม 2564 ตัง้แตเ่วลำ 12.30 น. 
(ก่อนเปิดประชมุ 2 ชัว่โมง) 

ทัง้นี ้เพ่ือให้กำรท ำงำนของระบบ Cisco Webex Meetings และระบบ Inventech Connect มีประสิทธิภำพสูงสุด 
บริษัทขอแนะน ำให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะใช้ควำมเร็วของอินเทอร์เน็ต อปุกรณ์ และโปรแกรมของอปุกรณ์ ดงันี  ้

 ควำมเร็วของอินเทอร์เน็ตไม่ต ำ่กว่ำ 4 Mbps 
 Smartphone/Tablet ระบบปฏิบตัิกำร Android รองรับทกุเวอร์ชนั หรือระบบปฏิบตัิกำร iOS รองรับทกุเวอร์ชนั 
 อินเทอร์เน็ตบรำวเซอร์ Firefox หรือ Chrome หรือ Safari 
วิธีกำรตรวจสอบเวอร์ชนัของระบบปฏิบตัิกำร 
 Android: เลือก กำรตัง้ค่ำ หรือกำรตัง้ค่ำเพ่ิมเติม>เก่ียวกบัโทรศพัท์>ข้อมลูซอฟต์แวร์ หรือเวอร์ชนั Android 

 iOS: เลือก กำรตัง้ค่ำ>ทัว่ไป>เก่ียวกบั>เวอร์ชนั 
หมายเหตุ : 
1. ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องน ำ Username และ Password ท่ีได้รับจำกอีเมลมำกรอกเพ่ือลงทะเบียน โดยระบบ

จะลงทะเบียนและนบัเป็นองค์ประชุมให้ท่ีขัน้ตอนนี ้(หำกผู้ ถือหุ้นไม่ลงทะเบียนเพ่ือเข้ำร่วมประชุม ระบบจะไม่นับเป็น 
องค์ประชุม และไม่สำมำรถลงคะแนนได้ รวมถึงจะไม่สำมำรถรับชมกำรถ่ำยทอดสดกำรประชุมได้) หำกผู้ ถือหุ้ นหรือ 
ผู้ รับมอบฉนัทะกดปุ่ ม “ออกจำกกำรประชมุ” ระหวำ่งกำรประชมุ ระบบจะตดัคะแนนเสียงออกจำกองค์ประชมุ) 

2. ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะต้องเตรียมอีเมลส ำหรับย่ืนแบบค ำร้องเพ่ือเข้ำร่วมประชุม (E-Request) เพ่ือรับ 1. ลิงก์ส ำหรับ
กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม 2. Username และ Password ส ำหรับเข้ำร่วมประชมุ 

3. สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชมุ และลงมติในกำรประชุมเป็นสิทธิเฉพำะตวัของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ Username หนึ่งช่ือจะไม่
สำมำรถใช้เข้ำสูร่ะบบ (log in) Inventech Connect เพ่ือเข้ำประชุมในเวลำเดียวกนัจำกอปุกรณ์ท่ีแตกต่ำงกนัได้ ผู้ ถือหุ้น
หรือผู้ รับมอบฉนัทะจงึรับทรำบวำ่จะใช้ Username และ Password เพ่ือเข้ำร่วมประชมุด้วยตนเองเท่ำนัน้ และจะไมม่อบหมำย 
Username และ Password ให้กบับคุคลใด ๆ    

4. ข้อมูลท่ีกรอกในระบบต้องตรงกันกับข้อมูล ณ วนั Record Date (22 กุมภำพันธ์ 2564) จำกบริษัทศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ำกดั (TSD) 

พบปัญหาในการใช้งาน สามารถตดิต่อ Call Center ได้ที่ : 

โทรศพัท์ : 02-021-9121 (ระหว่างวนัที ่22–29 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 17.30 น. เวน้วนัหยดุราชการ) 



สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่  7 
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ข้อมูลของกรรมการอสิระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

(ไมร่วมกรรมการอิสระท่ีครบก าหนดออกตามวาระในปี 2564) 
 

รายชื่อกรรมการอิสระ อายุ ต าแหน่งในบริษัท ที่อยู่ 
การมีส่วนได้เสียพิเศษ* 

ในวาระที่เสนอ 

1. นายพนัเทพ สภุาไชยกิจ 67 ปี กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการสรรหา 
คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
และกรรมการตรวจสอบ 

144 หมูท่ี่ 16 
ถนนอดุมสรยทุธ์ 
ต าบลบางกระสัน้ 
อ าเภอบางปะอิน 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
13160 

ไมม่ีสว่นได้เสยีพเิศษใน
วาระท่ี 1 ถงึ 7 

หมายเหต:ุ  รายละเอียดประวตัิกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) เอกสารแนบ 1 ซึง่
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทท่ี https://qcon.co.th/th/downloads/index/1  

* การมีส่วนได้เสียพิเศษ ตามที่ก าหนดในแบบ AGM Checklist เป็นการเปิดเผยข้อมูลเฉพาะในส่วนของ 
กรรมการอิสระคนที่จะรับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นเท่านัน้ว่ามีสว่นได้เสียพิเศษใด ๆ กบัวาระการประชุมผู้ ถือหุ้น 
ในครัง้นัน้หรือไม่ เช่น มีสว่นได้เสียพิเศษในวาระเลือกตัง้กรรมการเพราะเป็นผู้ที่จะต้องถกูเลือกตัง้กลบัเข้ามา
เป็นกรรมการอีกครัง้หนึง่ 

 

 

บคุคลดงักลา่ว  
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สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับที่ 8 

 
การใช้รหสัคิวอาร์ (QR Code)  

ส าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) 
 

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ในฐานะ
นายทะเบียนหลกัทรัพย์ได้พฒันาระบบเพ่ือให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชมุ
ผู้ ถือหุ้นและรายงานประจ าปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ ถือหุ้ นสามารถ
เรียกดขู้อมลูได้อยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมลูผ่าน QR Code (ตามท่ีปรากฏในสิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 1) ตาม
ขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

 

ส าหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึน้ไป) 
 
1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ  
2. สแกน (หนักล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ท่ี QR Code  
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึน้มาด้านบน ให้กดท่ีข้อความนัน้ เพ่ือดขู้อมลูประกอบการ

ประชมุ  

หมายเหต ุ: กรณี ท่ีไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ ถือหุ้ นสามารถสแกน QR Code จาก 
แอปพลิเคชนั (Application) อ่ืน ๆ  เชน่ QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น  

 

ส าหรับระบบ Android 
 

1. เปิดแอปพลิเคชนั QR CODE READER, Facebook หรือ Line 
ขัน้ตอนการสแกน QR Code ผา่น Line  
 เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพ่ือน)  เลือก QR Code  สแกน QR Code  

2. สแกน QR Code เพ่ือดขู้อมลูประกอบการประชมุ  
 

 
 
 
 



ตกึ
ทปิ

โก้

สี่แยกประดิพัทธ์ถ.พระรามหก

ลงทางด่วนพระรามหก

สะพานควาย

มาจากสวนจิตรลดาฯ สี่แยก

สถานีรถไฟ สถานีรถไฟบางซื่อ (สายใต้)

ทางเข้า-ออก
ประตู 2

ทางเข้า
ประตู 3

สะพานบางซื่อ

สะพานแดง

มาจากสวนจิตรลดาฯ

เทสโก้ โลตัส   

ร.ร.ผะดุงศิษย์พทิยา

ปัม้น า้มนั
บางจาก

ปัม้ ปตท. ธ.กสิกรไทย

บางโพ
รพ.บางโพ

ประชาชื่น

เตาปูน (ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี)

ทางเข้า-ออก

สถานี (บางซ่ือ)
รถไฟฟ้าใต้ดนิ

ทางเข้า-ออก

เทอดด าริ

สามเสน

ธ.กรุงเทพ 
สาขาบางซื่อ

โรง
อาหาร

อา
คา

รจ
อด

รถ

รถประจ าทาง:   รถประจ าทางที่ผ่าน  50, 52, 65, 67, 70, 97 และรถปรับอากาศที่ผ่าน  50, 70, 97

หมายเหตุ:         ไม่มีการจัดห้องส าหรับการประชุม ณ สถานที่ถ่ายทอดสด

อาคาร
เอสซีจี 100 ปี

สถานีรถไฟบางซื่อ (สายเหนือ)

ถน
นป

ูนซ
ิเม
นต์

ไท
ย 
  

อาคาร
สนญ. 1

อาคาร
4 อาคารอเนกประสงค์ 

อาคาร
สนญ. 2

สถานีรถไฟฟ้าใต้ดนิ (สถานีบางซ่ือ)
(ทางออกหมายเลข 1)

แผนท่ีบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน)

ทางเดนิเข้าประตู 4/1

ทางเข้า-ออก
ประตู 1

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

บริษัทควอลิตีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) 
QUALITY CONSTRUCTION PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

นิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน เลขท่ี 144 หมูท่ี่ 16 ถนนอดุมสรยทุธ์ ต าบลบางกระสัน้ อ าเภอบางปะอิน  

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 

(ทะเบียนเลขท่ี 0107546000121) 

โทรศพัท์  0 3525 9131  โทรสาร  0 3525 9130 


