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ตามที่ปัจจุบนั สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ระลอกใหม่ใน
ประเทศไทยได้ ขยายขอบเขตการแพร่ ระบาดออกไปเป็ นวงกว้ างในหลายพื ้นที่ โดยที่ภาครัฐได้ ขอความร่ วมมือจาก
ภาคเอกชนในการระมัดระวังการจัดกิจกรรมที่มีลกั ษณะเป็ นการรวมตัวของคนหมู่มาก รวมทังอาจจั
้
ดให้ มีระบบ
เทคโนโลยีเพื่อรองรั บสาหรั บการประชุมออนไลน์เพื่อลดการแพร่ ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งบริ ษัทได้ ติดตาม
สถานการณ์ ดงั กล่าวอย่างใกล้ ชิดมาโดยตลอดและมีความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้เข้ าร่ วมประชุมรวมถึง
ผู้ที่มีส่วนร่ วมในการจัดประชุมทุกฝ่ ายเป็ นอย่างยิ่ง ตลอดจนพร้ อมที่จะปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ของภาครั ฐ
อย่างเคร่ งครัด เพื่อป้องกันและลดการแพร่ ระบาดของโรค COVID-19 ดังกล่าว นัน้
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทควอลิตี ้คอนสตรัคชัน่ โปรดัคส์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) เมื่อวันอังคารที่ 9
กุมภาพันธ์ 2564 จึงมีมติอนุมตั ิให้ กาหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ในวันจันทร์ ท่ ี 29 มีนาคม
2564 เวลา 14.30 น. ในรู ปแบบการประชุ มผ่ านสื่ ออิเล็ กทรอนิ กส์ (E-Meeting) เพี ยงแบบเดียวเท่ านั น้
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยมีสถานที่ควบคุมระบบ
การประชุม สาหรั บการถ่ายทอดสด ณ Hall 1 ชัน้ 10 อาคารอเนกประสงค์ บริ ษัทปูนซิเมนต์ ไทย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุ งเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ
พร้ อมด้ วยความเห็นของคณะกรรมการดังนี ้

-1-

วาระที่ 1: รั บทราบรายงานกิจการประจาปี 2563
ความเป็ นมา บริ ษัทได้ สรุ ปผลการดาเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่เกิดขึน้ ในรอบปี
2563 ซึง่ ปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้ อการประกอบธุรกิจและ
ผลการดาเนินงาน ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 1
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานกิจการประจาปี 2563 ซึง่ สรุ ปผลการดาเนินงาน
ของบริ ษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่เกิดขึ ้นในรอบปี 2563 ให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบ
คะแนนเสียงสาหรั บการอนุมัติ เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
วาระที่ 2: พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ความเป็ นมา เพื่ อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริ ษัทได้ จัดทา
งบการเงินประจาปี ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท และจัดให้ มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
รั บ อนุ ญ าตแล้ ว และขอเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น อนุ มัติ โดยมี ร ายละเอี ย ดตามที่ ป รากฏอยู่ ใ น
งบการเงินของรายงานประจาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้ จัดส่งให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นพร้ อมกับ
หนังสือนัดประชุมในครัง้ นี ้ ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 1
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 พิจารณาอนุมตั ิ
งบการเงินประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด และได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว
ซึง่ แสดงฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัทในปี 2563 ที่ผ่านมา โดยสรุ ปสาระสาคัญได้ ดงั นี ้
งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน
หน่วย : ล้ านบาท
รายการ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์
2,304.33
2,252.67
หนี ้สิน
264.53
233.16
รายได้ รวม
1,751.26
1,561.20
กาไรสาหรับปี
114.01
187.66
กาไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
0.29
0.47
คะแนนเสียงสาหรั บการอนุมัติ เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3: พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรกาไรประจาปี 2563 เพื่อจ่ ายเงินปั นผลให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นในอัตราหุ้นละ
0.46 บาท
ความเป็ นมา ในปี 2563 บริ ษัทมีกาไรสาหรับปี (กาไรสุทธิ) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 187.66 ล้ านบาท
และมีกาไรสาหรั บปี ตามงบการเงิ นรวมจ านวน 114.01 ล้ านบาท สาหรั บจัดสรรจ่ายเงิ นปั นผลให้
ผู้ถือหุ้นได้ ทังนี
้ พ้ ระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้ อบังคับของบริ ษัท
ข้ อ 47 กาหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5
ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้ วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 10 ของทุน จดทะเบี ยน โดยปั จ จุบัน บริ ษัท มีทุน สารองตามกฎหมายจ านวน 40 ล้ านบาท
เท่ากับร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกาหนดแล้ ว
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ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทมีมติ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2564 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรประจาปี 2563 เพื่อจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2563 ในอัตรา
หุ้นละ 0.46 บาท รวมเป็ นเงิน 184 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 98 ของกาไรสาหรับปี ตามงบการเงิน
เฉพาะกิ จ การ ซึ่ง เป็ น ไปตามนโยบายการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลของบริ ษัท ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงตามมติ
ที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั ง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งกาหนดว่า “บริ ษัทมี
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นไม่ต่ากว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิในแต่ละปี หากบริ ษัทไม่มี
ผลขาดทุนสะสม โดยอัตราการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กาหนดไว้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่
กับผลการดาเนินงาน โครงสร้ างและฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงความจาเป็ น
และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต” โดยสามารถเปรี ยบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2563
กับปี ที่ผ่านมาได้ ดงั นี ้
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
1. กาไรสาหรับปี ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
(ล้ านบาท)
2. กาไรสาหรับปี ตามงบการเงินรวม (ล้ านบาท)
3. จานวนหุ้น (ล้ านหุ้น)
4. เงินปั นผล*
- เงินปั นผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)
-

เงินปั นผลประจาปี (บาท/หุ้น)

5. เงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น (ล้ านบาท)
6. อัตราการจ่ายเงินปั นผลเทียบกับกาไรสาหรับปี
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้ อยละ)
7. ทุนสารองตามกฎหมาย (ล้ านบาท)

ปี 2563
187.66

ปี 2562
151.46

114.01
400

179.69
400

-

0.18**

0.46

-

184
98

72
48

สารองครบถ้ วนตามที่กฎหมายกาหนดแล้ ว
(40 ล้ านบาท)

ทังนี
้ ้การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ จ่ายแก่ผ้ ถู ือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้ รับเงินปั นผลตามข้ อบังคับของบริ ษัท
ตามที่ ปรากฏรายชื่ อ ณ วันก าหนดรายชื่ อผู้ ถื อหุ้ นที่ มี สิ ทธิ รั บเงิ นปั นผลในวัน พุ ธที่ 7 เมษายน 2564
(จะขึน้ เครื่ องหมาย XD หรื อวันที่ ไม่มีสิ ทธิ รั บเงิ นปั นผลในวันจันทร์ ที่ 5 เมษายน 2564) โดยมี ก าหนด
จ่ายเงินปั นผลในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 และให้ รับเงินปั นผลภายใน 10 ปี
หมายเหตุ: * ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้ รับเครดิตภาษี เงินปั นผลตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร
มาตรา 47 ทวิกาหนด เท่ากับเงินปั นผลคูณยี่สบิ ส่วนแปดสิบ
**เป็ นการจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลจากกาไรของบริ ษั ท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อลด
ผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึน้ กับ ผู้ถื อ หุ้น จากการเลื่อ นการประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจาปี 2563
จากเดิมที่กาหนดไว้ ในวันศุกร์ ที่ 27 มีนาคม 2563 เลือ่ นเป็ นวันจันทร์ ที่ 29 มิถนุ ายน 2563

คะแนนเสียงสาหรั บการอนุ มัติ

เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 4: พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ความเป็ นมา พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้ อบังคับของบริ ษัท
ข้ อ 18 กาหนดให้ ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ กรรมการต้ องออกจากตาแหน่งอย่างน้ อยหนึง่
ในสามเป็ นอัตรา ถ้ าจานวนกรรมการที่ จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวน
ใกล้ เคียงที่สดุ กับสัดส่วนหนึง่ ในสาม ทังนี
้ ้กรรมการผู้ที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระนันอาจได้
้
รับเลือกตัง้
ใหม่ได้ ซึง่ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครัง้ นี ้มีกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตาม
วาระจานวน 3 คน ดังนี ้
1) นายการุ ญ จันทรางศุ
กรรมการบริ ษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2) นายประทีป วงศ์นิรันดร์ กรรมการบริ ษัท กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล และประธานกรรมการตรวจสอบ
3) นายกิตติ สุนทรมโนกุล กรรมการบริ ษัท กรรมการบริ หาร และกรรมการผู้จดั การ
โดยนายประทีป วงศ์นิรันดร์ ได้ แจ้ งความประสงค์ไม่ขอเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทอีก
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม - 16 พฤศจิกายน 2563 ซึง่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับ
การพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล โดยไม่รวมกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ง
ตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ได้ เสนอให้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทพิ จารณา
รายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมรวม 3 คน เข้ ารั บการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการแทนกรรมการ
ที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 โดยได้ ใช้ หลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาบุคคลเป็ นกรรมการตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็ นกรรมการที่ได้ รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท ซึ่งกาหนดให้ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษั ทภิ บาล
คัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็ นกรรมการบริ ษัทจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ซึง่ รวมถึงบุคคล
ที่มีความรู้ ความสามารถในการเป็ นกรรมการบริ ษัทจดทะเบียนและกาหนดว่าจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
ตามกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ องและข้ อบังคับของบริ ษั ท รวมทัง้ แนวทางบรรษั ทภิ บาลของบริ ษั ท แนวทาง
การกากับดูแลกิจการที่ดีของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ
แนวทางการกลัน่ กรองผู้ได้ รับการเสนอชื่ อเป็ นกรรมการของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD) เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษัท มีภาวะผู้นา
และวิ สัยทัศน์ กว้ างไกล มี คุณธรรมและจริ ยธรรม มีประวัติการท างานโปร่ งใสไม่ด่างพร้ อย พร้ อมทัง้
ตัดสินใจด้ วยข้ อมูลและเหตุผลและสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ โดยให้ คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลพิจารณาความหลากหลายในโครงสร้ างคณะกรรมการและองค์ประกอบ
ของความรู้ ความชานาญเฉพาะด้ านที่จาเป็ นต้ องมีหรื อยังขาดอยู่ในคณะกรรมการด้ วย
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทซึง่ ไม่รวมกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ง
ตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ได้ หารื อกันอย่างกว้ างขวาง โดยพิจารณาและ
กลัน่ กรองรายชื่อบุคคลทังหมดตามที
้
่คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเสนอ รวมทัง้
พิ จารณาคุณสมบัติเป็ นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ วว่าเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ
มีภาวะผู้นา มีวิสยั ทัศน์กว้ างไกล เป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรม มีประวัติการทางานที่โปร่ งใสไม่ด่างพร้ อย
มีประสบการณ์ ในการกาหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ ด้ านบัญชีและการเงิน รวมทัง้ ด้ าน
เทคโนโลยี สารสนเทศและการกากับ ดูแลกิ จ การที่ ดีที่ เป็ นประโยชน์ ในการดาเนิ นธุรกิ จของบริ ษัท
สาหรับผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้ พิจารณาคุณสมบัติการ
เป็ น กรรมการอิส ระแล้ วเห็ น ว่ามี คุณ สมบัติครบถ้ วนตามประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น
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ที่ ท จ. 39/2559 และข้ อก าหนดคุณ สมบัติก รรมการอิส ระของบริ ษัท จึงมีมติเป็ น เอกฉัน ท์ ใ ห้ เสนอ
ชื่อบุคคลรวม 3 คน เข้ ารั บการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจาก
ตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ได้ แก่
(1) นายการุ ญ

จันทรางศุ

(2) นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ
(3) นายกิตติ

สุนทรมโนกุล

โดยลาดับที่ (1) นายการุ ญ จันทรางศุ และ (3) นายกิตติ สุนทรมโนกุล เป็ นกรรมการเดิมซึง่ ปฏิบตั ิงาน
ในตาแหน่งหน้ าที่ ให้ ข้อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นอย่างดีตลอดมา สาหรับ
ลาดับที่ (1) นายการุ ญ จันทรางศุ เป็ นกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและเหมาะสมที่จะเป็ นกรรมการอิสระ
ต่อไปได้ แ ม้ ดารงต าแหน่ ง เกิ น กว่ า 9 ปี ติดต่อกัน เนื่ องจากมีคุณ สมบัติครบถ้ วนตามหลัก เกณฑ์
คุณสมบัติกรรมการอิสระ และได้ พิจารณาการปฏิบตั ิ หน้ าที่ที่ผ่านมาเห็นว่า สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ให้
ข้ อคิดเห็นที่เป็ นอิสระ และข้ อแนะนาต่าง ๆ ได้ เป็ นอย่างดีมาโดยตลอด และลาดับที่ (2) นางสาวสมบูรณ์
ศุภศิริภิญโญ ซึ่งได้ รับการเสนอชื่อใหม่แทนกรรมการเดิมที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ เป็ นผู้มี
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในงานที่สาคัญ โดยเฉพาะในด้ านการเงินและการบัญชี
ซึ่งจะสามารถให้ ข้ อเสนอแนะที่ เป็ นอิสระและเป็ นประโยชน์ ในการก าหนดกลยุทธ์ และนโยบายใน
การดาเนิ นธุรกิ จของบริ ษัท รวมทัง้ เป็ นผู้มีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริ ยธรรม มีประวัติ
การทางานที่โปร่ งใสไม่ดา่ งพร้ อย
ทัง้ นี ล้ าดับ ที่ (1) นายการุ ญ จัน ทรางศุ และล าดับ ที่ (2) นางสาวสมบูร ณ์ ศุภ ศิริ ภิ ญ โญ เป็ น ผู้ มี
คุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระครบถ้ วนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.39/2559 และ
ข้ อกาหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริ ษัท
สาหรับประวัติของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการหรื อกรรมการอิสระ
ข้ อมูลการเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในรอบปี ที่ผ่านมา ข้ อมูลการถือหุ้น
สามัญของบริ ษัท ข้ อมูลการดารงตาแหน่งกรรมการหรื อผู้บริ หารในบริ ษัทจดทะเบียน บริ ษัทหรื อกิจการอื่น ๆ
รวมทัง้ ข้ อมูลความสัมพันธ์ ของผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่ อซึ่งมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระนัน้ ปรากฏตาม
สิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2
หมายเหตุ: ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 17. กาหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตังกรรมการไว้
้
ดงั นี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดตาม
ั้
(1) เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียว
หรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามระดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่า
จานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกในครัง้ นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึง่ ได้ รับการเลือกตัง้
ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตัง้
ในครัง้ นัน้ ให้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาดเพิ่มอีกหนึง่ เสียง
คะแนนเสียงสาหรั บการเลื อกตัง้ กรรมการ บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ น
ผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกในครัง้ นัน้
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วาระที่ 5: พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2564
ความเป็ นมา เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ. ศ. 2535 มาตรา 120 และ
ตามแนวทางของส านัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ (ก.ล.ต.) ซึ่ง
กาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกบริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด (KPMG) เป็ น
สานักงานสอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยประจาปี 2564 เนื่องจากมีชื่อเสียง มีศกั ยภาพ มีมาตรฐาน
การทางานที่ดี มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีกระบวนการหรื อเครื่ องมื อที่ใช้
ในการตรวจสอบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ มีความรู้ ความเข้ าใจในธุรกิจ รวมทังปฏิ
้ บตั ิหน้ าที่ได้ เป็ นอย่างดี
ตลอดมา โดยเมื่อเปรี ยบเทียบกับขอบเขตการให้ บริ การ ปริ มาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริ ษัท
จดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ วเห็นว่า KPMG เสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมและข้ อเสนอของ
KPMG จะเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่บริ ษัท
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริ ษัท
เคพี เอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นสานักงานสอบบัญชีของบริ ษัทและมีมติให้ เสนอที่ ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังบุ
้ คคลเป็ นผู้สอบบัญชีและอนุมตั ิค่าสอบบัญชี
ของบริ ษัทประจาปี 2564 ดังนี ้
1. แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี แห่งบริ ษัทเคพี เอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้ องกับ
ประกาศ ก.ล.ต. เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจาปี 2564 ดังรายชื่อต่อไปนี ้
- นายไวโรจน์
จินดามณีพิทกั ษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรื อ
- นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ ว
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179) หรื อ
- นางสาวดุษณีย์
ยิ ้มสุวรรณ
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235)
โดยนายไวโรจน์ จินดามณีพิทกั ษ์ และนางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ ว เคยได้ รับแต่งตังเป็
้ นผู้สอบบัญชี
ของบริ ษัทประจาปี 2560-2563 รวม 4 ปี และนางสาวดุษณี ย์ ยิ ม้ สุวรรณ เคยได้ รับแต่งตัง้ เป็ น
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ประจาปี 2561-2563 รวม 3 ปี ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติหน้ าที่ผ้ ูสอบบัญชี
ของทังสามรายข้
้
างต้ นสอดคล้ องกับเกณฑ์การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของสานักงาน ก.ล.ต.
ทัง้ นี ้ KPMG และผู้สอบบัญชี ทงั ้ 3 รายตามรายชื่ อที่ เสนอข้ างต้ นเป็ นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อ
ส่วนได้ เสียกับบริ ษัท บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดัง กล่าว
และจะได้ รับการเสนอชื่อให้ เป็ นผู้สอบบัญชีประจาปี 2564 ของบริ ษัทคิว-คอน อีสเทอร์ น จากัด
(QCE) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทด้ วย โดยประวัติของผู้สอบบัญชีและข้ อมูลความเป็ นอิสระของ
ผู้สอบบัญชีที่ได้ รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 3
2. อนุมตั ิค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริ ษัทประจาปี 2564 เป็ นเงินจานวน 428,000 บาท (เพิ่มขึ ้นจาก
ปี 2563 จานวน 22,000 บาท) รวมทังค่
้ าสอบบัญชีงบการเงินประจาปี ของงบการเงินรวมจากการมี
บริ ษัทย่อย (QCE) และค่าสอบทานงบการเงิ นรายไตรมาสของบริ ษัทและงบการเงิ นรวม จานวน
385,000 บาท (เพิ่มขึ ้นจากปี 2563 จานวน 11,000 บาท) รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 813,000 บาท (เพิ่มขึ ้น
จากปี 2563 จานวน 33,000 บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
หน่วย : บาท
ค่ าสอบบัญชี

ปี 2564

1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจาปี ของบริ ษัท
2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจาปี ของงบการเงินรวม
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ปี 2563

428,000

406,000

45,000

43,000

ค่ าสอบบัญชี

ปี 2564

3. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริ ษัทและ
งบการเงินรวม
รวมค่ าสอบบัญชีของบริษัท

ปี 2563

340,000

331,000

813,000

780,000

ทังนี
้ ้ค่าสอบบัญชีที่เสนอข้ างต้ นเป็ นการให้ บริ การสอบบัญชี (Audit Services) เท่านัน้ ไม่มีการให้ บริ การอื่น
นอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-Audit Services) เช่นเดียวกับปี 2563
3. รับทราบค่าสอบบัญชีประจาปี 2564 ของบริ ษัทย่อย (QCE) จานวน 272,000 บาท (เพิ่มขึ ้นจากปี
2563 จานวน 15,000 บาท) ซึง่ QCE เป็ นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี
คะแนนเสียงสาหรั บการอนุมัติ เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6: พิจารณาอนุมัตคิ ่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่ าง ๆ ประจาปี 2564
ความเป็ นมา ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 33 กาหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนจากบริ ษัทใน
รู ปแบบของเงิ นเดือน เงิ นรางวัล เบี ย้ ประชุม บาเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ ตอบแทนในลักษณะอื่น
ตามข้ อบังคับหรื อตามที่ ที่ประชุมผู้ถื อหุ้นจะพิ จารณา ซึ่งอาจกาหนดเป็ นจ านวนแน่นอนหรื อวางเป็ น
หลักเกณฑ์ และกาหนดไว้ เป็ นคราว ๆ ไป หรื อจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้
โดยที่ ป ระชุมสามัญผู้ถื อหุ้นของบริ ษัทประจาปี 2563 เมื่อวัน ที่ 29 มิถุน ายน 2563 ได้ มีมติ อนุมัติ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจาปี 2563 ซึง่ เป็ นอัตราเดียวกัน
กับที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ได้ มีมติกาหนดไว้
ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1. ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท
ประธานกรรมการ ได้ รับค่าตอบแทนเดือนละ 25,000 บาท
กรรมการบริ ษัท ได้ รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ รับค่าตอบแทนเดือนละ 20,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ ได้ รับค่าตอบแทนเดือนละ 10,000 บาท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
1. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ที่มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระ
ตามนิยามของบริ ษัท ซึ่งเข้ มงวดกว่าคุณสมบัติกรรมการอิสระตามประกาศของคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ในลักษณะเบี ้ยประชุมตามจานวนครัง้ ที่กรรมการอิสระมาประชุมคณะกรรมการ
สรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ในอัตราต่อไปนี ้
ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (กรรมการอิสระ) ได้ รับเบี ้ยประชุม
ครัง้ ละ 20,000 บาท
กรรมการอิสระ ได้ รับเบี ้ยประชุมครัง้ ละ 10,000 บาท
2. การงดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลที่ไม่มีคณ
ุ สมบัติเป็ น
กรรมการอิสระ
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ หาร
การงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ หาร
2. ผลประโยชน์ อ่ นื ๆ
ไม่มี
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษั ทภิ บาล ได้ ใช้ หลักเกณฑ์ และแนวทางการพิ จารณา
ค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสมและเป็ นธรรมที่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท โดยได้
พิจารณาขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ
ประกอบกับความเหมาะสมและปั จจัยประการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง กล่าวคือผลประกอบการของบริ ษัท
ประจาปี 2563 ตลอดจนการขยายตัวทางธุรกิจของบริ ษัทและสภาพเศรษฐกิจในปั จจุบนั นอกจากนี ้ได้
เปรี ยบเที ยบข้ อมูลการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ของ
บริ ษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในหมวดอุตสาหกรรมและธุรกิจที่ใกล้ เคียงกันแล้ ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์ ให้ เสนอ
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณาทบทวนหลั ก เกณฑ์ แ ละอั ต ราการจ่ า ยค่ า ตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษั ท และคณะอนุ ก รรมการชุ ด ต่ า ง ๆ ส าหรั บ ปี 2564 และเพื่ อ ทราบจ านวน
ค่ า ตอบแทนที่ บ ริ ษั ท จ่ า ยให้ คณะกรรมการบริ ษั ท และคณะอนุ ก รรมการชุ ด ต่ า ง ๆ ในปี 2563
ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1. ให้ ปรั บ ขึ น้ 5,000 บาท ส าหรั บ อั ต ราค่ า ตอบแทน (รายเดื อ น) คณะกรรมการบริ ษั ท และ
คณะกรรมการตรวจสอบ และปรับขึ ้น 5,000 บาท สาหรับอัตราค่าตอบแทน (เบี ้ยประชุม) คณะกรรมการ
สรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และการงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ หาร ประจาปี 2564
2. เพื่อทราบจานวนค่าตอบแทน (รายเดือน) ที่บริ ษัทจ่ายให้ คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการ
ตรวจสอบในปี 2563 จานวน 2,220,000 บาท และเบี ย้ ประชุมที่ บริ ษัทจ่ายให้ กรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลที่มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระตามนิยามของบริ ษัท ตามจานวน
ครัง้ ที่เข้ าประชุมในปี 2563 จานวน 90,000 บาท รวมเป็ นเงินจานวน 2,310,000 บาท โดยมากกว่า
ปี 2562 (ปี 2562 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เป็ นจานวนเงิน
2,280,000 บาท) รวมทังการงดจ่
้
ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ หาร ซึง่ สอดคล้ องกับหลักเกณฑ์
ที่ ที่ ป ระชุมผู้ถื อหุ้น ได้ มีมติอนุมัติไ ว้ มีร ายละเอีย ดตามที่ ป รากฏอยู่ใ นรายงานประจ าปี 2563
(แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 1 หัวข้ อรายงานผลการดาเนินงานสาคัญด้ าน
การกากับดูแลกิจการ
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษั ทภิบาลแล้ วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 พิ จารณา
อนุ มัติ ค่ า ตอบแทนคณะกรรมการบริ ษั ท และคณะอนุ ก รรมการชุ ด ต่ า ง ๆ ประจ าปี 2564 ตาม
หลักเกณฑ์ เดิมและอัตราใหม่ที่เสนอ รวมทัง้ รั บทราบจานวนค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและ
คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจาปี 2563 ตามรายละเอียดข้ างต้ น โดยหากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2564 มีมติอนุมตั ิด้วยแล้ ว หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท
และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจาปี 2564 รวมทังผลประโยชน์
้
อื่น ๆ จะเป็ นอัตรา ดังนี ้
หลักเกณฑ์ และอัตรา
คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท
(ประธาน 1 คนและกรรมการ 8 คน)

ตาแหน่ ง
ประธาน
กรรมการ
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ค่ าตอบแทนรายเดือน เบีย้ ประชุม ผลประโยชน์ อ่ ืน
(บาท/คน/เดือน)

(บาท/คน/ครัง้ )

30,000
20,000

ไม่ได้ กาหนด

ไม่มี

หลักเกณฑ์ และอัตรา
คณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
(ประธาน 1 คนและกรรมการ 2 คน)

คณะกรรมการสรรหา
ค่ าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
(ประธาน 1 คนและกรรมการ 2 คน)

ตาแหน่ ง
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
(เฉพาะกรรมการอิ สระ)

กรรมการ

ค่ าตอบแทนรายเดือน เบีย้ ประชุม ผลประโยชน์ อ่ ืน
(บาท/คน/เดือน)

(บาท/คน/ครัง้ )

25,000
15,000

ไม่ได้ กาหนด
25,000

ไม่ได้ กาหนด

(ประธาน 1 คนและกรรมการ 3 คน)

ประธาน
กรรมการ

ไม่มี
15,000

(เฉพาะกรรมการอิ สระ)

คณะกรรมการบริหาร

ไม่มี

งดจ่าย

งดจ่าย

ไม่มี

ทังนี
้ ้ ให้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 เมษายน 2564 เป็ นต้ นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น
โดยรายละเอียดขอบเขตหน้ าที่ ของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ รวมทัง้ การจ่าย
ค่าตอบแทนให้ กรรมการบริ ษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ปรากฏในรายงานประจาปี 2563 (แบบ 56-1 One
Report) หัวข้ อโครงสร้ างการกากับดูแลกิจการ และข้ อมูลสาคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
ผู้บริ หาร พนักงาน และอื่น ๆ
คะแนนเสียงสาหรั บการอนุมัติ ไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
วาระที่ 7: เรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
จึ งขอเรี ยนเชิ ญท่ านผู้ ถื อหุ้ นเข้ าร่ วมประชุ มสามัญผู้ ถื อหุ้ นประจ าปี 2564 ผ่ านสื่ ออิ เ ล็ กทรอนิ กส์
(E-Meeting) ในวันจันทร์ ท่ ี 29 มีนาคม 2564 เวลา 14.30 น. (บริ ษัทไม่ มีการจัดห้ องสาหรั บการประชุม) โดยบริ ษัท
จะเปิ ดระบบให้ ยื่นแบบคาร้ องและเอกสารที่เกี่ยวข้ องต่าง ๆ เพื่อเข้ าร่ วมประชุม (E-Request) ล่ วงหน้ าตัง้ แต่ วันที่ 22
มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. เป็ นต้ นไป จนกว่าการประชุมจะแล้ วเสร็ จ และหลังจากที่บริ ษัทได้ ตรวจสอบข้ อมูล
แบบค าร้ องและอนุ มัติ ค าร้ องของท่ านแล้ ว ผู้ ถื อหุ้ นหรื อผู้ รั บมอบฉั นทะที่ ลงทะเบี ยนจะได้ รั บอี เมลแจ้ ง ข้ อมูล
Username และ Password และลิงก์สาหรับใช้ ลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมในวันประชุม (วันที่ 29 มีนาคม 2564) ได้ ตงแต่
ั้
เวลา 12.30 น. เป็ นต้ นไป

ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้ าใช้ งาน E-Request ได้ ที่
https://app.inventech.co.th/Q-CON
หรื อสแกน QR Code
ส าหรั บผู้ถื อหุ้นท่ านใดที่ ประสงค์ จะแต่งตัง้ บุ คคลอื่นเข้ าร่ วมประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนแทนใน
การประชุมครัง้ นี ้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 9 หรื อ
สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรื อแบบ ค. (แบบ ค. เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและ
แต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้ จาก www.qcon.co.th โดยเลือกใช้ แบบหนึง่ แบบใด
ตามที่ระบุไว้ เท่านัน้ และโปรดยื่นแบบคาร้ องและเอกสารที่เกี่ยวข้ องต่างๆ เพื่อเข้ าร่ วมประชุม (E-Request) พร้ อมส่ง
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หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบตามที่กาหนดมายังบริ ษัทล่วงหน้ าทางไปรษณี ย์เพื่อให้ บริ ษัทได้ รับภายใน
วันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม 2564 โดยบริ ษัทจะปิ ดอากรแสตมป์ ในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐานแสดงสิทธิการเข้ าร่ วมประชุม
วิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบคาร้ องเพื่อเข้ าร่ วมประชุม (E-Request) และการออกเสียงลงคะแนน สาหรับการประชุม
ผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 5 รวมทังรายละเอี
้
ยดเกี่ยวกับขันตอนการยื
้
่น
แบบคาร้ องเพื่อเข้ าร่ วมประชุม (E-Request) และการใช้ งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ ตาม
สิ่งที่ ส่งมาด้ วยลาดับที่ 6 โดยหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ จะมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ บริ ษัทขอเรี ยนว่าบริ ษัทมี
กรรมการอิสระที่ไม่ได้ ครบกาหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ได้ แก่ นายพันเทพ สุภาไชยกิจ
โดยข้ อมูลกรรมการอิสระที่บริ ษัทเสนอเป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 7
ในการนี ้ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะ สามารถส่งคาถามล่วงหน้ าก่ อน
การประชุมผู้ถือหุ้นให้ แก่บริ ษัท ตามช่องทางที่กาหนด (แบบฟอร์ มคาถามล่วงหน้ าสาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2564 ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 10) โดยบริ ษัทจะรวบรวมคาถามและจะตอบคาถามในที่ประชุมเฉพาะ
ที่ เกี่ ยวกับวาระการประชุม ส าหรั บคาถามและข้ อเสนอแนะอื่น ๆ บริ ษัทจะสรุ ปประเด็นชี แ้ จงแนบท้ ายรายงาน
การประชุมผู้ถือหุ้นซึง่ จะเผยแพร่ ผ่านระบบเผยแพร่ ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริ ษัทภายใน 14 วัน
นับแต่การประชุมเสร็ จสิ ้น
บริ ษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็ นอย่างสูงที่มีความเข้ าใจและหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าจะได้ รับความร่ วมมือ
จากทุกท่านเป็ นอย่างดีเช่นที่ผ่านมา
ขอแสดงความนับถือ
กรุ งเทพมหานคร วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
โดยคาสัง่ ของคณะกรรมการ
(นางสาวกาณจนี เต็มสุข)
เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริ ษัท
หมายเหตุ:
1. ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะสามารถดูหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบบนเว็บไซต์ ของบริ ษัท
(www.qcon.co.th) และสามารถส่งคาถามเพื่อสอบถามข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องในแต่ละวาระหรื อข้ อมูลอื่ นที่ สาคัญ
ของบริ ษัท ได้ โดยผ่านทางอีเมล invest@qcon.co.th หรื อทางไปรษณี ย์มายังสานักงานเลขานุการบริ ษัท ชัน้ 19
อาคารเอสซีจี 100 ปี เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุ งเทพมหานคร 10800 โดยระบุ
ข้ อ ความ “ส าหรั บ การประชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท ควอลิ ตี ค้ อนสตรั ค ชั่น โปรดัค ส์ จ ากัด (มหาชน)
(“Q-CON”)” บนหน้ าซองไปรษณีย์ด้วย หรื อส่งโทรสารไปยังหมายเลข 02-586-3007 โดยระบุที่อยู่หรื อข้ อมูลที่
ใช้ ในการติดต่อได้ อย่างชัดเจนเพื่อบริ ษัทจะติดต่อกลับได้
2. ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะต้ อ งเตรี ยมอีเมลสาหรั บยื่ นแบบคาร้ องเพื่ อเข้ าร่ วมประชุม (E-Request) เพื่ อรั บ
1. ลิงก์สาหรับการลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม 2. Username และ Password สาหรับเข้ าร่ วมประชุม
3. สิ ท ธิ ใ นการเข้ า ร่ ว มประชุ ม และลงมติ ใ นการประชุม เป็ น สิ ท ธิ เ ฉพาะตัว ของผู้ถื อ หุ้ น หรื อ ผู้ รั บ มอบฉัน ทะ
Username หนึ่งชื่อจะไม่สามารถใช้ เข้ าสู่ระบบ (log in) Inventech Connect เพื่อเข้ าประชุมในเวลาเดียวกัน
จากอุปกรณ์ ที่แตกต่างกันได้ ผู้ถือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะจึงรับทราบว่าจะใช้ Username และ Password เพื่อ
เข้ าร่ วมประชุม ผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ ด้วยตนเองเท่ านัน้ และจะไม่มอบหมาย Username และ Password
ให้ กบั บุคคลใด ๆ
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4. หากผู้ถื อหุ้นมีความประสงค์ จะขอรั บ หนังสือรายงานประจาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ของบริ ษัท
กรุ ณากรอกรายละเอียดใน “แบบขอรับหนังสือรายงานประจาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)” ตามสิ่งที่ส่ง
มาด้ วยลาดับที่ 11
5. บริ ษัทได้ จดั ทานโยบายความเป็ นส่วนตัวขึ ้น เพื่อแจ้ งให้ ท่านทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวมรวม การใช้ และ
การเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ ที่ www.qcon.co.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระการประชุมได้ ท่ ี :
นางสาวกาณจนี เต็มสุข
โทรศัพท์ 02-586-3012
นางสาวไปรยา พรหมมาณพ
โทรศัพท์ 02-586-3078
นางสุนดั ดา จรู ญเจตจานง
โทรศัพท์ 02-586-5735

หรื อ
หรื อ

สานักงานเลขานุการบริ ษัท บริ ษัทควอลิตี ้คอนสตรัคชัน่ โปรดัคส์ จากัด (มหาชน)
โทรสาร 02-586-3007
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนได้ ท่ ี :
นักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0 3525 9131
โทรสาร : 0 3525 9130
อีเมล : invest@qcon.co.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรื อพบปั ญหาการใช้ งานระบบการประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
ติดต่ อได้ ท่ ี :
Call center
โทรศัพท์ 02-021-9121
(ระหว่างวันที ่ 22–29 มี นาคม 2564 เวลา 08.30 – 17.30 น. เว้นวันหยุดราชการ)
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 2

ข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระ
1. ประวัตขิ องบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
ชื่อ นายการุ ญ จันทรางศุ
เป็ นกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระ
ตาแหน่ ง
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
วันที่เข้ าดารงตาแหน่ ง
25 เมษายน 2546 (18 ปี หากได้ รับเลือกตังเข้
้ าดารงตาแหน่งอีกจะดารงตาแหน่ง
จนครบวาระนี ้ รวมเป็ นเวลา 21 ปี )
อายุ
71 ปี
สัญชาติ
ไทย
คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัติการอบรม 2515
2516
2519

ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม) สาขาโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.S. (Civil Engineering), Ohio State University, Columbus, Ohio, U.S.A.
Ph.D., Ohio State University, Columbus, Ohio, U.S.A.

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

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

การดารงตาแหน่ งในองค์ กรอื่น
(กรรมการ/ผู้บริ หาร)

บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จานวน 2 แห่ง
1) กรรมการ บริ ษัทริชี่เพลส 2002 จากัด (มหาชน)
2) กรรมการ บริ ษัทบีทเี อส กรุ๊ป โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน)
กิจการอื่น จานวน 2 แห่ง
1) กรรมการบริ หาร K.C.S. Consulting Engineers จากัด
2) ประธานกรรมการ K.C.S. & Associates จากัด

ประสบการณ์

2549 – 2550 นายกสมาคม สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท.)
2550 – 2553 ประธานกรรมการจรรยาบรรณ สภาวิศวกร

การเข้ าประชุม

คณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
สามัญผู้ถือหุ้น

5
6
1

ครัง้ เข้ าประชุม 5 ครัง้ (ร้ อยละ 100)
ครัง้ เข้ าประชุม 6 ครัง้ (ร้ อยละ 100)
ครัง้ เข้ าประชุม 1 ครัง้ (ร้ อยละ 100)

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
 ของตนเอง:
ไม่มี
 คูส
่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ าม
 ประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทาโดยทุจริ ต:
 ประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบ
ั บริ ษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา:
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ไม่มี
ไม่มี

ชื่อ นายกิตติ สุนทรมโนกุล
เป็ นกรรมการซึง่ มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษัท
ตาแหน่ ง

กรรมการ กรรมการบริ หาร และกรรมการผู้จดั การ

วันที่เข้ าดารงตาแหน่ ง

9 พฤษภาคม 2555
(ดารงตาแหน่งจนถึงเดือนมีนาคม 2564 เป็ นเวลา 8 ปี 11 เดือน)

อายุ

60 ปี

สัญชาติ

ไทย

คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัติการอบรม

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ปริ ญญาตรี สถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาโท ด้ านการบริ หาร MBA (Marketing)
Mankato State University, Minnesota, U.S.A.

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
2559 Director Certification Program (DCP) 228/2016

การดารงตาแหน่ งในองค์ กรอื่น บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(กรรมการ/ผู้บริ หาร)
- ไม่มี
กิจการอื่น จานวน 1 แห่ง
1) ตังแต่
้ 2555 กรรมการผู้จดั การ บริ ษัทคิว-คอน อีสเทอร์ น จากัด
ประสบการณ์

2539-2555 ผู้อานวยการฝ่ ายการตลาดและขาย
บริ ษัทควอลิตี ้คอนสตรัคชัน่ โปรดัคส์ จากัด (มหาชน)

การเข้ าประชุม

คณะกรรมการบริ ษัท 5 ครัง้ เข้ าประชุม 5 ครัง้ (ร้ อยละ 100)
คณะกรรมการบริ หาร 6 ครัง้ เข้ าประชุม 6 ครัง้ (ร้ อยละ 100)
สามัญผู้ถือหุ้น
1 ครัง้ เข้ าประชุม 1 ครัง้ (ร้ อยละ 100)

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
 ของตนเอง:
ไม่มี
 คูส
่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
 ประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทาโดยทุจริ ต: ไม่มี
 ประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบ
ั บริ ษัทในรอบปี ที่ผ่านมา:
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ไม่มี

ชื่อ นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภญ
ิ โญ
เป็ นกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระ
อายุ 60 ปี
สัญชาติ ไทย
คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริ ญญาตรี ด้ านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาโท ด้ านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร บัญชีด้วยความยัง่ ยืนในยุคดิจิตอล ปี 2561 โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร เครื่ องมือทางการเงิน ปี 2561 โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมถ์
- หลักสูตร Financial Instruments โดย KPMG
- หลักสูตร International Banking โดย KPMG-INSEAD International Banking School
- หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง โดย สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Management and leadership course โดย IMD Business School
คุณสมบัตทิ างด้ านวิชาชีพ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

-

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
สมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program รุ่ นที่ 160/2019
- Board Nomination and Compensation Program รุ่ น 7/2019

การดารงตาแหน่ งในองค์ กรอื่น บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จานวน 1 แห่ง
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริ ษัทศักดิ์สยามลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
กิจการอื่น จานวน 9 แห่ง
- กรรมการ บริ ษัทด้ วยรัก และ ภักดี จากัด
- กรรมการ มูลนิธิหอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปั ญโญ
- กรรมการตรวจสอบ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการตรวจสอบ โรงเรี ยนมหิดลวิทยานุสรณ์
- คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชี – สภาวิชาชีพบัญชีฯ
- ประธานคณะอนุ ก รรมการสนับ สนุ น และพิ จ ารณาแนวทางการแก้ ไ ข
ปั ญหาการใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุม่ เครื่ องมือทางการเงิน
– สภาวิชาชีพบัญชีฯ
- คณะอนุกรรมการการทดสอบผู้สอบบัญชีรับอนุญาต – สภาวิชาชีพบัญชีฯ
- ที่ ปรึ กษาคณะอนุกรรมการติดตามและศึกษาผลกระทบมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน เรื่ องสัญญาประกันภัย – สภาวิชาชีพบัญชีฯ
- อาจารย์พิเศษโครงการปริ ญญาโททางการบัญชี คณะพาณิชย์ฯ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์

- ที่ปรึกษาด้ าน accounting platform ฝ่ ายการเงินและการบัญชี ธนาคารแห่งประเทศไทย
- ที่ปรึกษาในคณะที่ปรึกษาด้ านเทคนิคมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (FS Panel)
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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- ที่ปรึกษาในคณะที่ปรึกษาด้ านการระดมทุนและการกากับบริ ษัทจดทะเบียน
(“IPO Steering”) สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี – สภาวิชาชีพบัญชีฯ
- คณะกรรมการกาหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินของบริ ษัทมหาชนจากัด
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
- คณะอนุกรรมการร่ วมเพื่อจัดทาแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีของบริ ษัทในตลาดทุน
– สภาวิชาชีพบัญชีฯ
ประสบการณ์การทางานที่ เคพีเอ็มจี ประเทศไทย 2526-2560
- หุ้นส่วนสานักงาน , Head of Audit, Head of Professional Practice Department
บริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
- หุ้นส่วนสานักงาน บริ ษัท เคพีเอ็มจี ออดิท (ประเทศไทย) จากัด
- ผู้จดั การ บริ ษัทสานักงาน เคพีเอ็มจี พีทมาร์ วิค สุธี จากัด
- ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี สานักงานสุธี
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ได้ รับความเห็นชอบโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ได้ รับความเห็นชอบโดย
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- Accredited KPMG IFRS Reviewing Partner
Global IFRS Conversion Service Accreditation
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
 ของตนเอง:
ไม่มี
 คูส
่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร:
ไม่มี
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
 ประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทาโดยทุจริ ต: ไม่มี
 ประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบ
ั บริ ษัทในรอบปี ที่ผ่านมา:
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ไม่มี

2. ข้ อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทควอลิตคี ้ อนสตรั คชั่นโปรดัคส์ จากัด (มหาชน) ของผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อ
ผู้ได้ รับการเสนอชื่อ

จานวนหุ้นสามัญ

1. นายการุ ญ จันทรางศุ
2. นายกิตติ สุนทรมโนกุล
3. นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ

-

คิดเป็ นร้ อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทัง้ หมด
-

3. ข้ อมูลการดารงตาแหน่ งกรรมการ หรื อผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ
บริษัทหรื อกิจการที่อาจ
บริษัท หรื อ
ทาให้ เกิดความขัดแย้ ง
กิจการอื่น
ทางผลประโยชน์ หรื อมี
(ที่ไม่ ใช่ บริษัท
สภาพเป็ นการแข่ งขัน
จดทะเบียน)
ทางธุรกิจของบริษัท

บริษัทจดทะเบียน
ผู้ได้ รับการเสนอชื่อ
จานวน
1. นายการุ ญ จันทรางศุ

ประเภทกรรมการหรื อผู้บริ หาร

2 แห่ง บริ ษัท จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย

2 แห่ง

ไม่มี

ไม่มี

1 แห่ง

ไม่มี

9 แห่ง

ไม่มี

 กรรมการ
บริ ษัทริ ชี่เพลส 2002 จากัด (มหาชน)
 กรรมการ
บริ ษัทบีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน)

2. นายกิตติ สุนทรมโนกุล

ไม่มี

3. นางสาวสมบู ร ณ์ ศุภ ศิ ริ 1 แห่ง บริ ษัท จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์
ภิญโญ
แห่งประเทศไทย
 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
บริ ษัทศักดิ์สยามลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

4. ลักษณะความสัมพันธ์ ของผู้ได้ รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระ
รายชื่อผู้ได้ รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัตเิ ป็ น
กรรมการอิสระ (2 คน)

ลักษณะความสัมพันธ์

นายการุ ญ จันทรางศุ นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ
การถือหุ้นในบริษัท
จานวนหุ้นสามัญ
เป็ นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอชื่อให้ เป็ น
กรรมการ ผู้ บริ หาร หรื อผู้ มีอานาจควบคุ มของบริ ษัทหรื อ
บริษัทย่ อย
- 16 -

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

รายชื่อผู้ได้ รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัตเิ ป็ น
กรรมการอิสระ (2 คน)

ลักษณะความสัมพันธ์

นายการุ ญ จันทรางศุ นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ
การมีความสัมพันธ์ ในลักษณะดังต่ อไปนีก้ ับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่
บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ทร่ วมหรื อนิ ติ บุ คคลที่ อาจมี ความขั ดแย้ ง
ในปั จจุบันหรื อในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
- เป็ นกรรมการที่ มี ส่ วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อ
ที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา
- เป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ (เช่ น ผู้ ส อบบัญ ชี ห รื อ ที่ ป รึ ก ษา
กฎหมาย)
- มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ ที่ มี นั ย ส าคั ญ อัน อาจมี ผ ลท าให้
ไม่ส ามารถท าหน้ าที่ ได้ อย่างอิสระ (เช่น การซือ้ ขาย วัตถุดิบ
สินค้ า บริ การ การให้ ก้ ูยืมเงิ นหรื อการกู้ยืมเงิ น) โดยระบุขนาด
ของรายการด้ วย (ถ้ ามี)

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่มี

ไม่มี

หมายเหตุ: ทังนี
้ ้คณะกรรมการบริ ษัทโดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้ พิจารณา
แล้ วเห็นว่า นายการุ ญ จันทรางศุ ซึ่งดารงตาแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ ว 18 ปี ซึ่งหากรวมระยะเวลาที่จะ
ดารงตาแหน่งครบในวาระนี ้จะเป็ นกรรมการอิสระเป็ นเวลา 21 ปี มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระตามนิยาม
ของบริ ษัทได้ แม้ ว่าจะด ารงต าแหน่ งกรรมการอิสระมาเกิ นกว่ า 9 ปี ติดต่อกัน แล้ วนัน้ เนื่ องจากเป็ น
ผู้ ทรงคุณวุฒิ มี คุณธรรม ประวัติ การท างานที่ โปร่ งใสไม่ ด่ างพร้ อย เป็ นผู้ มี ความเชี่ ยวชาญ มีความรู้
ความสามารถในการเป็ นกรรมการบริ ษัทจดทะเบียน และที่ผ่านมาได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะกรรมการอิสระและ
กรรมการบริ ษัทได้ เป็ นอย่างดี สามารถให้ ความคิดเห็นได้ อย่ างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ที่
เกี่ยวข้ อง อีกทังได้
้ นาความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญมาให้ ข้อเสนอแนะอันเป็ นประโยชน์ในการ
กาหนดกลยุทธ์และนโยบายการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทตามแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ข้ อกาหนดคุณสมบัตกิ รรมการอิสระของบริษัท
บริ ษัทพิ จารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิ ย ามของบริ ษัท ซึ่งเข้ มงวดกว่าคุณสมบัติกรรมการอิส ระ
ตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน กรรมการอิสระแต่ละคนของบริ ษัทต้ องเป็ นกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระ
รายนัน้ ๆ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ เงินเดือนประจา หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ของผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี ทังนี
้ ้ ลักษณะต้ องห้ าม
ดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่ปรึ กษาของส่วนราชการซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
3. ไม่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิ ดามารดา คู่สมรส
พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อ
บุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
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4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ

ควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระหรื อ ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้น
ที่มีนยั หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการทารายการทางการค้ าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ
การเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน
ด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ยู ืม ค ้าประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน
ซึง่ เป็ นผลให้ บริ ษัทหรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตังแต่
้ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ
ของบริ ษัทหรื อตังแต่
้ 20 ล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทังนี
้ ้ การคานวณภาระหนี ้ดังกล่าวให้ เป็ นไปตาม
วิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์
ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ด้ งั กล่าว ให้ นับรวมภาระหนีท้ ี่เกิดขึน้ ใน
ระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชี
ของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่
เว้ นแต่พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชี พ เช่น ที่ ปรึ กษากฎหมาย ที่ ปรึ กษาทางการเงิ น ที่ ได้ รับค่าบริ การ
วิชาชีพเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย
เว้ นแต่พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่เป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริ ษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วน
ที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อ
ถื อหุ้ นเกิ นร้ อยละ 1 ของจ านวนหุ้ นที่ มี สิ ทธิ ออกเสี ยงทัง้ หมดของบริ ษั ทที่ ประกอบกิ จการเดี ยวกันและเป็ น
การแข่งขันกับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
9. สามารถเข้ าประชุมคณะกรรมการเพื่อตัดสินใจได้ อย่างเป็ นอิสระ
10. ให้ ความเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานได้ อย่างเป็ นอิสระ
11. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
12. สามารถดูแลไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ทัง้ นี ้ ภายหลังได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้ อ 1–12 ข้ างต้ นแล้ ว กรรมการอิสระอาจ
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ให้ ตัดสินใจในการดาเนิ นกิ จการของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรื อนิ ติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ ง โดยเป็ นการตัดสินใจแบบองค์คณะ
(Collective Decision) ที่ไม่ถือว่ากรรมการอิสระเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมในการบริ หารงาน
ในกรณีที่บคุ คลที่บริ ษัทแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลที่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อ
การให้ บริ การทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กาหนดตามข้ อ 4 หรื อ ข้ อ 6 ให้ บริ ษัทได้ รับการผ่อนผันข้ อห้ ามการมีหรื อเคย
มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิ จหรื อการให้ บริ การทางวิชาชี พเกิ นมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริ ษัทได้ จัดให้ มีความเห็น
คณะกรรมการบริ ษัทที่แสดงว่าได้ พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แล้ วว่า การแต่งตังบุ
้ คคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่และการให้ ความเห็นที่เป็ นอิสระ และจัด ให้ มี
การเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตังกรรมการอิ
้
สระด้ วย
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 3

ข้ อมูลประวัตขิ องผู้สอบบัญชีท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อประจาปี 2564
(จากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด)

ชื่อ นายไวโรจน์ จินดามณีพิทกั ษ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565

ประวัตกิ ารศึกษา

- ปริ ญญาโทด้ านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาตรี ด้านการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ ทางาน

- กรรมการบริ หาร (Audit Partner) บริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด
- การให้ บริ การสอบบัญชีสาหรับอุตสาหกรรมหลายแขนง เช่น ธุรกิจพลังงาน
ธุรกิจปิ โตรเคมี ธุรกิจอุตสาหกรรมและธุรกิจซื ้อมาขายไป รวมถึงประสบการณ์
ทางานกับบริ ษัทต่างชาติ
- ประกอบวิชาชีพตังแต่
้ ปี 2527

ชื่อ นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ ว

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179

ประวัตกิ ารศึกษา

- ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาตรี ด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- กรรมการบริ หาร (Audit Partner) บริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด
- การให้ บริ การสอบบัญชีสาหรับอุตสาหกรรมหลายแขนง เช่น ธุรกิจเยื่อ
และกระดาษ ธุรกิจผลิต ธุรกิจซื ้อมาขายไป และธุรกิจให้ บริ การ รวมถึง
ประสบการณ์ทางานกับบริ ษัทต่างชาติ
- ประกอบวิชาชีพตังแต่
้ ปี 2546

ประสบการณ์ ทางาน

ชื่อ นางสาวดุษณีย์ ยิม้ สุวรรณ
ประวัตกิ ารศึกษา
ประสบการณ์ ทางาน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235
ปริ ญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้อานวยการ สอบบัญชี (Director, Audit)
บริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
- การให้ บริ การสอบบัญชีสาหรับอุตสาหกรรมหลายแขนง เช่น ธุรกิจปิ โตรเคมี
ธุรกิ จพลังงาน ธุ รกิ จผลิ ต ธุ รกิ จซื อ้ มาขายไป และธุ รกิ จให้ บริ การ รวมถึ ง
ประสบการณ์ทางานกับบริ ษัทต่างชาติ
- ประกอบวิชาชีพตังแต่
้ ปี 2546

ทัง้ นี ผ้ ้ ูสอบบัญ ชี ทัง้ 3 รายที่ได้ รับการเสนอชื่อข้ างต้ น ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 4

ข้ อบังคับบริษัทในส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการ
ข้ อ 15. ให้ บริ ษัทมีคณะกรรมการของบริ ษัทไม่น้อยกว่าห้ าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทังหมด
้
ต้ องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักรและต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามกฎหมายกาหนด
ข้ อ 17. ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้เลือกตังกรรมการโดยใช้
้
เสียงข้ างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงั ้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่
จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกในครัง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึ่งได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาดเพิ่มอีกหนึง่ เสียง
ข้ อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งอย่างน้ อยหนึ่งในสามเป็ นอัตรา ถ้ าจานวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม
อนึง่ กรรมการที่ออกตามวรรคหนึง่ ชอบที่จะได้ รับการแต่งตังเข้
้ าดารงตาแหน่งกรรมการได้ อีก หากที่ประชุมได้ เลือก
เข้ าดารงตาแหน่งใหม่อีกครัง้ กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัท
นันให้
้ จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจาก
ตาแหน่ง
ข้ อ 22. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ข้ อ 23. กรรมการจะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทหรื อไม่ก็ได้
ข้ อ 27. กรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้ อยกว่าจานวนที่เป็ นองค์ประชุม ให้ กรรมการที่เหลืออยูก่ ระทาในนามของ
คณะกรรมการได้ แต่เฉพาะการจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตังกรรมการแทนต
้
าแหน่งที่วา่ งทังหมดเท่
้
านัน้
และให้ คณะกรรมการจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึง่ เดือนนับแต่วนั ที่จานวนกรรมการว่างลงเหลือน้ อยกว่า
จานวนที่เป็ นองค์ประชุม
ข้ อ 30. ห้ ามมิให้ กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท หรื อเข้ าเป็ น
หุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วนสามัญ หรื อเป็ นหุ้นส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้ างหุ้นส่วนจากัด หรื อเป็ นกรรมการของ
บริ ษัทเอกชนหรื อบริ ษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท ไม่ว่า
จะทาเพื่อประโยชน์ตน หรื อประโยชน์ผ้ อู ื่น เว้ นแต่จะแจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
ข้ อ 32. การกระทาใดๆ จะมีผลผูกพันต่อบริ ษัทเมื่อกรรมการสองคนลงชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษัท
คณะกรรมการมีอานาจกาหนดชื่อผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษัท พร้ อมประทับตราสาคัญของบริ ษัท ทังนี
้ ้เว้ นแต่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกาหนดเป็ นอย่างอื่น
ข้ อ 33. กรรมการมีสทิ ธิได้ รับค่าตอบแทนจากบริ ษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี ้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้ อบังคับหรื อตามที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอน
หรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์ และกาหนดไว้ เป็ นคราว ๆ ไป หรื อจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้
และนอกจากนันให้
้ ได้ รับเบี ้ยเลี ้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริ ษัท
ความในวรรคหนึง่ ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัทซึง่ ได้ รับเลือกตังให้
้ เป็ นกรรมการของ
บริ ษัทในอันที่จะได้ รับค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์จากบริ ษัทในฐานะที่เป็ นลูกจ้ างบริ ษัท
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การประชุมผู้ถอื หุ้น การมอบฉันทะเพื่อเข้ าประชุมผุ้ถอื หุ้น และสิทธิของผู้ถอื หุ้นในการออกเสียงลงคะแนน
ข้ อ 34. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดรอบปี
บัญชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ ว ให้ เรี ยกว่า “การประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรี ยกการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรื อหลายคนซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดจะเข้
ั้
าชื่อ
กันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่ องและเหตุผล
ในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือ
หุ้นภายในสีส่ บิ ห้ าวันนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดั ให้ มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทังหลายซึ
้
่งเข้ าชื่อกันหรื อ
ผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้ จานวนหุ้นตามที่บงั คับไว้ นนจะเรี
ั้
ยกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สบิ ห้ าวันนับแต่วนั ครบกาหนด
ระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณี เช่ นนี ถ้ ื อว่าเป็ นการประชุ มผู้ถื อหุ้นที่ คณะกรรมการเรี ยกประชุ ม โดยบริ ษั ทต้ อง
รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ที่ ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้ าครัง้ ใดจานวนผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ ประชุมตามที่ กาหนดไว้ ในข้ อ 37 ผู้ถื อหุ้นตามวรรคห้ าต้ องร่ วมกันรับผิ ดชอบชดใช้
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมในครัง้ นันให้
้ แก่บริ ษัท
การประชุมใหญ่ของบริ ษัทให้ จดั ขึ ้น ณ ท้ องที่อนั เป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ของบริ ษัท หรื อจังหวัดใกล้ เคียงหรื อที่อื่นใด
ตามที่คณะกรรมการกาหนด
ข้ อ 35. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม
และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องจะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ
หรื อเพื่อพิจารณาแล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้น และนายทะเบียน
ทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อน
วันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน
สถานที่ที่จะใช้ ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้ อยู่ในท้ องที่อนั เป็ นที่ตงของส
ั้
านักงานใหญ่ของบริ ษัท หรื อสถานที่อื่นใดตามที่
คณะกรรมการจะกาหนดให้
ข้ อ 36. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นออกเสียงแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ แต่การมอบฉันทะต้ องทาเป็ นหนังสือตาม
แบบที่นายทะเบียนกาหนด
ข้ อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุม ไม่น้ อยกว่ายี่สิบห้ าคน
หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหุ้น
ที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึ่งชัว่ โมง จานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาเข้ าร่ วมประชุม
ไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นขอ ให้ การประชุมนันเป็
้ นอัน
ระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่ และให้ ส่งหนังสือ
นัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่าต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 38. ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ถ้ าประธานกรรมการไม่มาเข้ าประชุมจนล่วงเวลานัดไปแล้ วครึ่ งชัว่ โมง
ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุมแทน ถ้ าไม่มีหรื อมีแต่ไม่มาเข้ าประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
ข้ อ 39. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึง่ คะแนน มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียง
ดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
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(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
ข) การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
ค) การทา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญ การมอบหมาย
ให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
ง) การแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
จ) การเพิม่ ทุนหรื อลดทุนของบริ ษัท หรื อการออกหุ้นกู้ของบริ ษัท
ฉ) การควบหรื อเลิกบริ ษัท
ข้ อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พงึ กระทามีดงั นี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปี ที่ผา่ นมากิจการของบริ ษัทได้ จดั การไป
(2) พิจารณาและอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกาไรขาดทุน
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร (ถ้ ามี)
(4) เลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
อ่ อกตามวาระ
(5) แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน
(6) กิจการอื่นๆ
การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี
ข้ อ 43. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัทเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ ผ้ สู อบ
บัญชีตรวจสอบให้ เสร็ จก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 44. คณะกรรมการต้ องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี ้ให้ ผ้ ูถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจาปี
(1) สาเนางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนที่ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบแล้ ว พร้ อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
(2) รายงานประจาปี ของคณะกรรมการ
ข้ อ 45. ห้ ามมิให้ จ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณีที่บริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้
จ่ายเงินปั นผล
เงินปั นผลให้ แบ่งตามจานวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ นครัง้ คราว ในเมื่อเห็นว่าบริ ษัทมีผลกาไรสมควรพอที่จะ
ทาเช่นนี ้ และรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปั นผลให้ กระทาภายใน 1 เดือน
นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมการลงมติแล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้ให้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ โฆษณา
คาบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนันในหนั
้
งสือพิมพ์ด้วย
ข้ อ 47. บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี สว่ นหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้ วยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
เมื่อได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว บริ ษัทอาจโอนทุนสารองอื่น ทุนสารองตามกฎหมาย และทุนสารองส่วนล ้า
มูลค่าหุ้นตามลาดับ ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริ ษัทได้
ข้ อ 50. ผู้สอบบัญชีมีหน้ าที่เข้ าร่ วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัททุกครัง้ ที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกาไรขาดทุน
และปั ญหาเกี่ยวข้ องกับบัญชีของบริ ษัท เพื่อชี แ้ จงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้ บริ ษัทจัดส่งรายงานและเอกสาร
ของบริ ษัทที่ผ้ ถู ือหุ้นจะพึงได้ รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ นันแก่
้ ผ้ สู อบบัญชีด้วย
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 5
หลักฐานแสดงสิทธิการเข้ าร่ วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบคาร้ องเพื่อเข้ าร่ วมประชุม (E-Request)
และการออกเสียงลงคะแนน สาหรั บการประชุมผู้ถือหุ้นผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
1. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้ าร่ วมประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 แบบแจ้ งการประชุม หรื อหนังสือมอบฉันทะ (สาหรั บกรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-Meeting) แทน)
บุคคลธรรมดา
1. กรณีผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ด้ วยตนเอง
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อสาเนาใบขับขี่ หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณี
เป็ นชาวต่างประเทศ) พร้ อมลงนามรั บ รองสาเนาถูก ต้ อง และหากมีก ารเปลี่ ย นชื่ อ - นามสกุล ให้ ยื่ น หลักฐาน
ประกอบด้ วย
2. กรณีมอบฉันทะ
2.1 หนังสือมอบฉันทะ (แบบใดแบบหนึ่ง) พร้ อมกรอกข้ อความให้ ครบถ้ วนและลงลายมือชื่ อผู้มอบฉันทะและ
ผู้รับมอบฉันทะ
2.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อสาเนาใบขับขี่ หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง
(กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะที่ ลงลายมือชื่อรั บรองสาเนาถูกต้ อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ให้ ยื่นหลักฐานประกอบด้ วย
2.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อสาเนาใบขับขี่ หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง
(กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมลงนามรั บรองสาเนาถูกต้ อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ให้ ยื่นหลักฐานประกอบด้ วย
นิตบิ ุคคล
1. กรณีผ้ ูมีอานาจลงนามแทนนิตบิ ุคคลมาร่ วมประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ด้ วยตนเอง
1.1 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ สาเนาบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อสาเนาใบขับขี่ หรื อ สาเนาหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้
ยื่นหลักฐานประกอบด้ วย
1.2 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี ) ที่รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนาม
แทนนิติบคุ คล (กรรมการผู้มีอานาจ) ที่มาด้ วยตนเอง และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมการ
ผู้มีอานาจ) ที่มาประชุมมีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
2. กรณีมอบฉันทะ
2.1 หนังสือมอบฉันทะ (แบบใดแบบหนึ่ง) พร้ อมกรอกข้ อความให้ ครบถ้ วนและลงลายมือชื่ อผู้มอบฉันทะและ
ผู้รับมอบฉันทะ
2.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อสาเนาใบขับขี่ หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง
(กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คลที่ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง และหากมี
การเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ ยื่นหลักฐานประกอบด้ วย
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2.3 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี ) ซึง่ รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจ
กระทาการแทนนิติบคุ คล และหนังสือมอบอานาจ (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ เอกสารตามข้ อนี ้ ต้ องมีข้อความแสดงให้ เห็นว่า
บุคคลที่ลงลายมือชื่อเป็ นผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะเป็ นผู้มีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
2.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อสาเนาใบขับขี่ หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง
(กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ให้ ยื่นหลักฐานประกอบด้ วย
3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง้ ให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
3.1 ให้ เตรี ยมและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นที่เป็ นนิติบคุ คล ข้ อ 1 หรื อ 2
3.2 ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็ นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้ องส่ง
หลักฐานดังต่อไปนี ้เพิ่มเติม
(1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือ
มอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ Custodian
ทังนี
้ ้ เอกสารที่มิได้ มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้ องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้ อมด้ วย และให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อ
ผู้แทนนิติบคุ คลนันรั
้ บรองความถูกต้ องของคาแปล

2. วิธีการมอบฉันทะ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ ได้ กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะไว้ จานวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า เรื่ อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี ้
 แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัว่ ไปซึง่ เป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้ อน
 แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กาหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
 แบบ ค. เป็ นแบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝาก
และดูแลหุ้น
บริ ษัทได้ จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิ ชย์ กาหนด หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะใช้
หนังสือมอบฉันทะแบบอื่นสามารถดาวน์โหลดได้ จาก www.qcon.co.th
ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ไ ม่ ส ามารถเข้ า ร่ ว มประชุม ผู้ ถื อ หุ้น ของบริ ษั ท ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-Meeting) ได้ ด้ ว ยตนเอง สามารถ
มอบฉันทะได้ โดยดาเนินการดังนี ้
1. ให้ ใช้ หนังสือมอบฉันทะที่บริ ษัทได้ จดั ส่งมาให้ หรื อตามแบบอื่นข้ างต้ น เพียงแบบเดียวเท่ านัน้ สาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่
Custodian จะเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ เฉพาะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่ เท่านัน้
2. มอบฉันทะให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรื อเลือกมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทคนใดคนหนึ่ง
โดยให้ ระบุชื่อพร้ อมรายละเอียดของบุคคลที่ผ้ ูถือหุ้นประสงค์ จะมอบฉันทะ หรื อกาเครื่ องหมายหน้ าชื่ อกรรมการอิส ระ
ตามที่บริ ษัทระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงคนเดียวให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะในการเข้ าร่ วมประชุมดังกล่าว

- 24 -

3. ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้
และผู้ถือหุ้นจะต้ องมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้ อยกว่าจานวนที่ตน
ถืออยู่ได้ เว้ นแต่เป็ นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศ
ไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
4. บริ ษัทจะปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น พร้ อมทังขี
้ ดฆ่า
ลงวันที่ที่ทาหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ ถกู ต้ องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
5. การมอบฉันทะเพื่อเข้ าร่ วมประชุมแทนตนเอง
5.1 กรณีมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าร่ วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) แทนตนเอง
ผู้ถือหุ้นหรื อ ผู้รับมอบฉันทะโปรดดาเนิ นการตามข้ อ 1-2 และยื่ นแบบคาร้ องเพื่ อเข้ าร่ วมประชุม (E-Request)
ล่วงหน้ าเพื่ อขอรั บ Username และ Password สาหรั บใช้ ลงทะเบี ยนเข้ าร่ วมประชุม ตามรายละเอียดเกี่ ยวกับ
ขัน้ ตอนการยื่นแบบคาร้ องเพื่อเข้ าร่ วมประชุม (E-Request) และการใช้ งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-Meeting) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 6 และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบฉบับจริ งไปยัง
บริ ษัท
5.2 กรณีมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระเข้ าร่ วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) แทนตนเอง
ผู้ถือหุ้นโปรดดาเนินการตามข้ อ 1-2 และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบฉบับจริ งไปยังบริ ษัท โดยไม่
ต้ องยื่นแบบคาร้ องเพื่อเข้ าร่ วมประชุม (E-Request) อีก
6. ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริ ง และเอกสารประกอบพร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง ไปยังสานักงานเลขานุการบริ ษัท
ชัน้ 19 อาคารเอสซีจี 100 ปี เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุ งเทพมหานคร 10800 โดยระบุ
ข้ อความ “สาหรั บการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ควอลิ ตีค้ อนสตรั คชั่นโปรดัคส์ จากัด (มหาชน) (“Q-CON”)”
บนหน้ าซองไปรษณี ย์ด้วย ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2564 เพื่ อให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทได้ มีเวลาตรวจสอบเอกสารและ
ให้ ทนั เวลาเริ่ มประชุม
3. การยื่นแบบคาร้ องเพื่อเข้ าร่ วมประชุม (E-Request)
ผู้ถื อหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่ ประสงค์ จะเข้ าร่ วมประชุม E-Meeting โปรดยื่ นแบบคาร้ องเพื่ อเข้ าร่ วมประชุม (E-Request)
ล่วงหน้ า เพื่อขอรับ Username และ Password สาหรับใช้ ลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม โดยบริ ษัทจะเปิ ดระบบให้ ยื่นแบบคาร้ อง
และเอกสารที่เกี่ยวข้ องต่าง ๆ ล่ วงหน้ าตัง้ แต่ วันที่ 22 มีนาคม 2564 ตัง้ แต่ เวลา 08.30 น. เป็ นต้ นไป จนกว่าการประชุมจะ
แล้ วเสร็ จ และหลังจากที่บริ ษัทได้ ตรวจสอบเอกสารลงทะเบียนและอนุมตั ิการแบบคาร้ องของท่านแล้ ว ท่านจะได้ รับอีเมลแจ้ ง
ข้ อมูล Username และ Password และลิงก์ สาหรับใช้ ลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมในวันประชุม (วันที่ 29 มีนาคม 2564) ได้ ตงแต่
ั้
เวลา 12.30 น. เป็ นต้ นไป

ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้ าใช้ งานระบบ E-Request ได้ ที่
https://app.inventech.co.th/Q-CON

หรื อสแกน
QR Code

ทัง้ นี ้ รายละเอียดเกี่ ยวกับขัน้ ตอนการยื่ นแบบคาร้ องเพื่ อเข้ าร่ วมประชุม (E-Request) และการใช้ งานระบบประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 6
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4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์ การลงคะแนนเสียง
วาระทั่วไป
1. สาหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาโดยเปิ ดเผย
ผ่านระบบ Inventech Connect โดยให้ นบั หนึ่งเสียงต่อหนึง่ หุ้น ซึง่ ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะต้ องออกเสียงลงคะแนน
เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย งดออกเสียง หรื อไม่ประสงค์จะดาเนินการใด ไม่สามารถแบ่งการออก
เสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน (เว้ นแต่เป็ นการออกเสียงของ Custodian)
2. ในกรณีมอบฉันทะ
2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผ้ ูมอบฉันทะระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะเท่านัน้ การลงคะแนนเสียง
ของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและ
ไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ หรื อระบุไว้
ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึง
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้
ตามที่เห็นสมควร
วาระเลือกตัง้ กรรมการ
ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 17 กาหนดให้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อเสียงหนึง่
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงั ้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียว หรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่พงึ มีหรื อจะพึงเลือกตัง้
ในครัง้ นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตัง้
ในครัง้ นัน้ ให้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
วิธีปฏิบัตใิ นการลงคะแนนเสียงในแต่ ละวาระ
(1) ประธานที่ประชุมจะเป็ นผู้เสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะขอให้ ผ้ ูถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะ
ลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะผ่านระบบ และจะเปิ ดให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียงผ่าน
ระบบ Inventech Connect วาระละ 2 นาที
(2) การออกเสียงลงคะแนน ให้ ผ้ ูถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะเลือกวาระที่ จะออกเสียงลงคะแนน จากนัน้ ระบบจะแสดง
ตัวเลือกสาหรับการออกเสียงลงคะแนน ทังหมด
้
4 แบบ คือ 1. เห็นด้ วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้ วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง
(สีส้ม) และ 4. ไม่ประสงค์จะดาเนินการใด* (สีฟ้า) โดยให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะเลือกออกเสียงตามความเห็นเพียง
อย่างใดอย่างหนึง่ (เว้ นแต่เป็ นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกาหนดให้ แบ่งแยกคะแนนเสียงได้ )
หมายเหตุ :

* หากเลือก “ไม่ประสงค์จะดาเนินการใด” หรื อ ไม่กดตัวเลือกใด ๆ ระบบจะนาคะแนนเสียงเทไปยังผล
คะแนน “เห็นด้ วย”
การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าวาระนันจะปิ
้ ดการส่งผลการลงคะแนน
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มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น (นอกเหนือจากวาระเลือกตัง้ กรรมการ) จะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่ อไปนี ้


กรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็ นมติของที่ประชุม



กรณีอื่น ๆ ซึง่ มีกฎหมาย หรื อข้ อบังคับบริ ษัทกาหนดไว้ แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็ นไปตามที่กฎหมายหรื อ
ข้ อบังคับนันก
้ าหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว



หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึง่ เสียงต่างหากเป็ นเสียงชี ้ขาด



ผู้ถือหุ้นใดมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในมติใด ห้ ามมิให้ ออกเสียงในมตินนั ้ เว้ นแต่เป็ นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตังกรรมการ
้

การนับคะแนนเสียงและแจ้ งการนับคะแนน
ประธานที่ประชุมจะชีแ้ จงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ ที่ประชุมทราบก่อนเริ่ มวาระการประชุมในแต่ละวาระ และเมื่อครบเวลาที่
ประธานฯ ให้ ผ้ ูถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงแล้ ว ระบบจะประมวลผลจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นตามวิธีปฏิบัติ
ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และจะแจ้ งผลการนับคะแนนทุกวาระให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ทราบก่อนเสร็ จสิ ้นการประชุม
บริ ษั ท จัด ประชุม สามัญ ผู้ถื อหุ้ น ประจ าปี 2564 ในรู ป แบบการประชุม ผ่ า นสื่ ออิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ (E-Meeting) โดยใช้ วิธี
ลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Inventech Connect ซึง่ ไม่ใช้ บตั รยืนยันการลงคะแนน จึงจะไม่มีกรณีที่ถือว่าเป็ นบัตรเสีย*
หมายเหตุ : * กรณี ที่จะถือว่าเป็ นบัตรเสีย หมายถึง กรณี ที่ผ้ ูถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรยื นยัน
การลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรยืนยันการลงคะแนน หรื อมีการแยกการลงคะแนนเสียง
(ยกเว้ นกรณี Custodian) หรื อกรณีที่มีการแก้ ไขการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกากับ
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 6
ขัน้ ตอนการยื่นแบบคาร้ องเพื่อเข้ าร่ วมประชุม (E-Request) และ
การใช้ งานระบบประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
ขัน้ ตอนการยื่นแบบคาร้ องเพื่อเข้ าร่ วมประชุม (E-Request)
1. ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะ โปรดยื่นแบบคำร้ องและเอกสำรที่เกี่ยวข้ องต่ำง ๆ ล่วงหน้ ำได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 22 มีนำคม 2564
เวลำ 08.30 น. เป็ นต้ นไป เพื่ อ ขอรั บ Username และ Password ส ำหรั บ ใช้ เข้ ำร่ วมประชุ ม E-Meeting ที่
https://app.inventech.co.th/Q-CON หรื อสแกน QR Code นี ้

สำมำรถศึกษำคู่มือกำรใช้ งำน E-Request ได้ ที่ https://qrgo.page.link/Y7hWQ
หรื อสแกน
QR Code
2. เมื่อเข้ ำสูห่ น้ ำ E-Request ให้ ทำ่ นกรอกข้ อมูลดังนี ้
 เลขประจำตัวประชำชน หรื อเลขที่หนังสือเดินทำง (กรณีเป็ นชำวต่ำงประเทศ)
 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
 ชื่อ - นำมสกุล
 จำนวนหุ้น
 อีเมล
 เบอร์ โทรศัพท์
 แนบเอกสำรประกอบตำมรำยละเอียดที่ปรำกฏในสิ่งที่มำด้ วยลำดับที่ 5 (สำมำรถถ่ำยรูปจำกเอกสำรสำเนำซึง่ กรอก
รำยละเอียดครบถ้ วน พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ องแล้ วได้ )
3. เมื่อกรอกข้ อมูลครบถ้ วนแล้ วให้ เลือกที่ “ข้ ำพเจ้ ำได้ อ่ำนและตกลงปฏิบัติตำมข้ อกำหนดกำรเข้ ำร่ วมประชุมผ่ำนระบบ
Inventech Connect” โดยคลิกในช่องสี่เหลี่ยมเพื่อยอมรับเงื่อนไขกำรใช้ บริ กำร
4. จำกนันให้
้ เลือก “ส่งแบบคำร้ อง”
5. หลังจำกขันตอนที
้
่ 4. เจ้ ำหน้ ำที่จะดำเนินกำรตรวจสอบข้ อมูลแบบคำร้ อง เมื่อคำร้ องได้ รับกำรอนุมตั ิ ผู้ถือหุ้น หรื อผู้รับ
มอบฉันทะจะได้ รับอีเมลแจ้ งรำยละเอียดข้ อมูลกำรประชุม 4 ส่วน ดังนี ้
(1) ลิงก์สำหรับกำรลงทะเบียนเข้ ำร่ วมประชุม
(2) ข้ อมูล Username และ Password สำหรับลงทะเบียนเข้ ำร่ วมประชุมและเข้ ำใช้ งำน e-Voting
(3) ลิงก์สำหรับกำรดำวน์โหลดและติดตัง้ Application Cisco Webex Meetings
(4) ลิงก์สำหรับคู่มือกำรใช้ งำนระบบ Inventech Connect
โดยสำมำรถเข้ ำร่ วมประชุมได้ ตำมวันและเวลำที่แจ้ งในหนังสือเชิญประชุม (วันที่ 29 มีนาคม 2564 ตัง้ แต่ เวลา 12.30 น.
เป็ นต้ นไป) กรณี คำร้ องไม่ได้ รับกำรอนุมตั ิ ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะจะได้ รับอีเมลแจ้ งสำเหตุ และสำมำรถยื่นแบบ
คำร้ องเพิ่มเติมได้
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การใช้ งานระบบประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
1. ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะจะต้ องเข้ ำร่ วมประชุม E-Meeting ผ่ำนระบบ Cisco Webex Meetings และลงคะแนน
เสียงผ่ำนระบบ Inventech Connect (E-Voting) โดยสำมำรถศึกษำวิธีกำรเพิ่มเติมได้ ที่:
คูม่ ือกำรใช้ งำนระบบสำหรับกำรใช้ งำนบน PC / Laptop

คู่มือกำรใช้ งำนระบบสำหรับกำรใช้ งำนบน iOS

https://qrgo.page.link/KqnoP

https://qrgo.page.link/pgvit

คูม่ ือกำรใช้ งำนระบบสำหรับกำรใช้ งำนบน Web Browser

คู่มือกำรใช้ งำนระบบสำหรับกำรใช้ งำนบน Android

https://qrgo.page.link/iZ3ka

https://qrgo.page.link/vZ4rZ

2. ขัน้ ตอนการใช้ งานระบบ Inventech Connect ผ่ าน PC / Laptop ดังนี ้
ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่ใช้ งำนผ่ำน PC / Laptop โปรดติดตัง้ Application Cisco Webex Meetings ก่อนเข้ ำใช้
งำนระบบประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตำมขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
1. เข้ ำเว็บไซต์ https://www.webex.com/downloads.html หรื อสำมำรถสแกน QR Code นี ้
2. เลือกดำวน์โหลด Cisco Webex Meetings โดยกดที่ปมุ่ “Download for Windows”
3. ดับเบิ ้ลคลิกที่ไฟล์ webexapp.msi (สำมำรถค้ นหำได้ ที่ Folder Download) เพื่อเข้ ำสูห่ น้ ำกำรติดตัง้
4. เข้ ำสูห่ น้ ำกำรติดตัง้ จำกนันกดปุ่
้
ม “Next”
5. เลือก “I accept the terms in the license agreement” จำกนันกดปุ่
้
ม “Next”
6. กดปุ่ ม “Install” จำกนันรอกำรติ
้
ดตังสั
้ กครู่ แล้ วกดปุ่ ม “Finish”
7. เมื่อติดตังเสร็
้ จเรี ยบร้ อยแล้ ว จะมีไอคอน “Cisco Webex Meetings” ปรำกฏที่หน้ ำจอเดสก์ท็อป

คู่มือกำรติดตัง้ และใช้ งำนระบบ Cisco Webex Meetings สำมำรถศึกษำวิธีกำรติดตังได้
้ ที่
https://qrgo.page.link/Cgv2B
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หรื อสแกน
QR Code

2.1 ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะคลิ กลิ ง ก์ สาหรั บ ลงทะเบีย นเข้ าร่ วมประชุ ม ที่ ได้ รับจำกอีเมลแจ้ งกำรอนุมัติ
แบบคำร้ องสำหรับกำรใช้ งำน Inventech Connect
2.2 ระบบจะแสดงหน้ ำ กำรลงทะเบีย นเข้ ำ ร่ ว มประชุม ให้ ผ้ ู ถือ หุ้ น หรื อ ผู้รับ มอบฉัน ทะกรอก Username และ
Password ตำมที่ได้ รับตำมอีเมล จำกนันกดปุ่
้
ม “Sign in”
2.3 เมื่อลงทะเบียนสำเร็ จระบบจะแสดงข้ อมูลกำรลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น (ขันตอนนี
้
้จะถือว่ำผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะ
ลงทะเบียนเข้ ำร่ วมประชุมเรี ยบร้ อยแล้ ว จะทำให้ จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นถูกนับเป็ นองค์ประชุม ) จำกนันให้
้ กดปุ่ ม
“ไปยังหน้ ำลงทะเบียนเพื่อเข้ ำรับชมถ่ำยทอดสดผ่ำน Application Cisco Webex Meetings”
2.4 ระบบจะแสดง Event Information ให้ กรอกข้ อมูลทำงด้ ำนขวำในส่วนของ Join Event Now โดยมีรำยละเอียด ดังนี ้
- แสดงข้ อมูลชื่อของผู้ถือหุ้นในช่อง “First Name”
- แสดงข้ อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นในช่อง “Last Name” (กรณีรับมอบฉันทะจะมี * ต่อท้ ำยเลขทะเบียน)
- ช่อง “Email Address” ให้ กรอกอีเมลที่ได้ ลงทะเบียนไว้ เพื่อเข้ ำใช้ งำน
- ในช่อง “Event Password” ระบบได้ Default ค่ำไว้ ให้ แล้ วอัตโนมัติ ท่ำนผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะไม่ต้อง
แก้ ไขหรื อเปลี่ยนแปลง
- จำกนันให้
้ กดที่ปมุ่ “Join Now”
2.5 จำกนันให้
้ คลิกที่ “Run a temporary application” เพื่อเข้ ำสูก่ ำรใช้ งำนภำยใน Application Cisco Webex Meetings
2.6 กดที่ปมุ่ “Join Event” (สีเขียว) เพื่อเข้ ำร่ วมประชุมผ่ำน Application Cisco Webex Meetings
2.7 ระบบจะปรำกฏหน้ ำจอกำรทำงำน 2 ส่วน คือ ทำงด้ ำนซ้ ำยจะแสดงกำรถ่ำยทอดสดหรื อแสดงผลต่ำง ๆ ภำยใน
งำนประชุม และทำงด้ ำนขวำจะเป็ นกำรใช้ งำนในส่วนของฟั งก์ชนั Q&A และ Multimedia Viewer ซึง่ แสดงหน้ ำ
log in ของระบบ Inventech Connect ส่วนของ e-Voting
2.8 จำกนัน้ กดที่ ปุ่ม “Continue” (สี ฟ้ ำ) ทำงด้ ำนขวำมือในส่วนของฟั งก์ ชัน Multimedia Viewer ระบบจะแสดง
หน้ ำจอ log in เข้ ำใช้ งำนระบบ Inventech Connect ส่วนของ e-Voting ให้ กรอก Username และ Password ที่
ได้ รับจำกอีเมลแจ้ งกำรอนุมตั ิแบบคำร้ องขอสำหรับกำรใช้ งำน Inventech Connect และกดที่ปมุ่ “Sign in”
2.9 ระบบจะแสดงปุ่ ม “เลือกวำระ” ซึ่งผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะสำมำรถตรวจสอบวำระที่ สำมำรถออกเสี ย ง
ลงคะแนนได้ โดย กดที่ปมุ่ “เลือกวำระ” (สีเขียว) ทังมุ
้ มบนซ้ ำยมือและด้ ำนล่ำง
2.10 จำกนันระบบจะแสดงวำระที
้
่สำมำรถออกเสียงลงคะแนนได้ โดยจะแสดงสถำนะ “รอกำรออกเสียงลงคะแนน /
Voting Status : Pending”
2.11 เมื่อผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะต้ องกำรลงคะแนน ให้ เลือกวำระที่ต้องกำรออกเสียงลงคะแนน จำกนัน้ ระบบจะ
แสดงตัวเลือกสำหรั บกำรออกเสี ยงลงคะแนน ทัง้ หมด 4 แบบ คือ 1. เห็นด้ วย (สีเขี ยว) 2. ไม่เห็นด้ วย (สีแดง)
3. งดออกเสียง (สีส้ม) และ 4. ไม่ประสงค์จะดำเนินกำรใด (สีฟ้ำ) โดยให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะเลือกออกเสียง
ตำมควำมเห็นเพียงอย่ำงใดอย่ำงหนึง่
ทังนี
้ ้ หำกเลือก “ไม่ประสงค์จะดำเนินกำรใด” หรื อ ไม่กดตัวเลือกใด ๆ ระบบจะนำคะแนนเสียงเทไปยังผลคะแนน
“เห็นด้ วย” โดยกำรออกเสียงลงคะแนนสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่ำวำระนันจะปิ
้ ดกำรส่งผลกำรลงคะแนน
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2.12 ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะสำมำรถตรวจสอบคะแนนเสียงรำยวำระได้ เมื่อวำระนันปิ
้ ดกำรส่งผลกำรลงคะแนนแล้ ว
โดยเลือกวำระที่ต้องกำรตรวจสอบ จำกนันระบบจะแสดงกรำฟและตำรำงแสดงข้
้
อมูลกำรลงคะแนนเสียงในวำระที่เลือก
2.13 ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะสำมำรถส่งคำถำมได้ ที่ ส่วนของฟั งก์ ชัน Q&A ทำงด้ ำนขวำของหน้ ำจอ โดยกรอก
คำถำมในช่องว่ำง จำกนันกดปุ่
้
ม “Send” หรื อสำมำรถส่งคำถำมด้ วยเสียงที่ฟังก์ชนั “Participants” จำกนันกดที
้
่ปุ่ม
“สัญลักษณ์รูปมือ” และรอเจ้ ำหน้ ำที่ดำเนินกำรเปิ ดไมค์เพื่อให้ สำมำรถสอบถำมคำถำมด้ วยเสียงตำมลำดับ และ
เมื่อคำถำมเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว โปรดกดที่ปมุ่ “สัญลักษณ์รูปมือ” อีกครัง้ เพื่อนำมือลง
2.14* กรณีมีกำรรับมอบฉันทะหลำย Account สำมำรถเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้ งำน” และกดที่ปมุ่ “สลับบัญชี” เพื่อเข้ ำใช้
งำน Account อื่น ๆ ได้ โดยที่คะแนนเสียงและองค์ประชุมจะไม่ถกู นำออกจำกกำรประชุม
2.15* กรณี ผ้ ูถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะต้ องกำรออกจำกกำรประชุม สำมำรถเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้ งำน” และกดที่ปมุ่
“ออกจำกกำรประชุม”
หมำยเหตุ : * ขัน้ ตอนนีห้ ำกผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะออกจำกกำรประชุมระหว่ำงกำรประชุม ระบบจะนำคะแนน
เสียงของผู้ถือหุ้นออกจำกกำรประชุมในวำระที่ยงั ไม่ถกู ดำเนินกำร
3. ขัน้ ตอนการใช้ งานระบบ Inventech Connect ผ่ าน Mobile ดังนี ้
ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่ใช้ งำนผ่ำน Mobile โปรดติดตัง้ Application Cisco Webex Meetings ก่อนเข้ ำใช้ งำน
ระบบประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตำมขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
ระบบปฏิบัตกิ าร iOS

ระบบปฏิบัตกิ าร Android

1. เข้ ำที่ Application App Store

1. เข้ ำที่ Application Play Store

2. ไปที่ icon ค้ นหำ หรื อ สัญลักษณ์ “แว่นขยำย” โดย
พิมพ์ค้นหำ “Cisco Webex Meetings” และกดปุ่ ม
“Search”

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

3. จำกนันกดที
้
่ปมุ่ “รับ” ด้ ำนขวำมือ เพื่อติดตัง้
Application Cisco Webex Meetings หรื อ
สัญลักษณ์
ดังภำพ

3. จำกนันกดที
้
่ปมุ่ “Install” ด้ ำนขวำมือ เพื่อติดตัง้
Application Cisco Webex Meetings หรื อ
สัญลักษณ์
ดังภำพ
4. กดปุ่ ม “Accept” เพื่อยืนยันกำรติดตัง้ Application

4. ระบุรหัสผ่ำน หรื อ Touch ID เพื่อยืนยันกำรติดตัง้
Application

5. จำกนันรอกำรติ
้
ดตังสั
้ กครู่
6. เมื่อติดตังเสร็
้ จเรี ยบร้ อยแล้ ว จะมีไอคอน “Webex
Meet” ปรำกฏที่หน้ ำจอโทรศัพท์

5. จำกนันรอกำรติ
้
ดตังสั
้ กครู่
6. เมื่อติดตังเสร็
้ จเรี ยบร้ อยแล้ ว จะมีไอคอน “Webex
Meet” ปรำกฏที่หน้ ำจอโทรศัพท์
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3.1 หน้ าจอที่ 1 ส่ วนการรั บชมถ่ ายทอดสดของทางบริษัทผ่ าน Application Cisco Webex Meetings
3.1.1 ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะคลิกลิงก์ สาหรั บลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมที่ได้ รับจำกอีเมลแจ้ งกำรอนุมตั ิ
แบบคำร้ องขอสำหรับกำรใช้ งำน Inventech Connect
3.1.2 ระบบจะแสดงหน้ ำกำรลงทะเบียนเข้ ำร่ วมประชุม ให้ ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะกรอก Username และ
Password ตำมที่ได้ รับตำมอีเมล จำกนันกดปุ่
้
ม “Sign in”
3.1.3 เมื่อลงทะเบี ยนสำเร็ จระบบจะแสดงข้ อมูลกำรลงทะเบี ยนของผู้ถือหุ้น (ขัน้ ตอนนี จ้ ะถื อว่ำผู้ถือหุ้น หรื อ
ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้ ำร่ วมประชุมเรี ยบร้ อยแล้ ว จะทำให้ จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นถูกนับเป็ นองค์ประชุม)
จำกนันให้
้ กดปุ่ ม “ไปยังหน้ ำลงทะเบียนเพื่อเข้ ำรับชมถ่ำยทอดสดผ่ำน Application Cisco Webex Meetings”
3.1.4 ระบบจะแสดง Event Information จำกนันกดปุ่
้
ม “Join”
3.1.5 กรอกข้ อมูลที่ช่อง “Display Name” และ “Email address” จำกนัน้ กดที่ปมุ่ “OK”
3.1.6 กดที่ปมุ่ “Join” (สีเขียว) เพื่อเข้ ำร่ วมประชุมผ่ำน Application Cisco Webex Meetings
ทั้ง นี ้ เนื ่อ งจาก Application Cisco Webex Meetings บน Mobile ไม่ ส ามารถรองรั บ การท างานในส่ ว นของ
ฟังก์ ชนั Multimedia Viewer ทาให้ไม่สามารถทางานในส่วนของการรับชมถ่ายทอดสดพร้อมกับการใช้งานในส่วน
ของ e-Voting พร้อมกันได้ ผูถ้ ื อหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะต้องสลับหน้าจอการทางานเพือ่ ใช้ในการรับชมถ่ายทอดสด
และลงคะแนนเสียงได้ (ยกเว้นอุปกรณ์ ทีร่ องรับฟี เจอร์ Split-screen) ตามขัน้ ตอนในข้อ 3.2
3.2 หน้ าจอที่ 2 ส่ วนการลงคะแนนเสียงผ่ านระบบ Inventech Connect (e-Voting)
3.2.1 ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะคลิกลิงก์ สาหรั บลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม ที่ได้ รับจำกอีเมลแจ้ งกำรอนุมตั ิ
แบบคำร้ องขอสำหรับกำรใช้ งำน Inventech Connect หรื อลิงก์ สำหรับกำรใช้ งำน e-Voting ที่เจ้ ำหน้ ำที่
ส่งให้ ทำงช่อง Chat ภำยใน Application Cisco Webex Meetings
3.2.2 กรอก Username และ Password ที่ได้ รับจำกอีเมลแจ้ งกำรอนุมตั ิแบบคำร้ อง จำกนันกดปุ่
้
ม “Sign in”
3.2.3 ระบบจะแสดงปุ่ ม “เลือกวำระ” ซึง่ ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะสำมำรถตรวจสอบวำระที่สำมำรถออกเสียง
ลงคะแนนได้ โดย กดที่ปมุ่ “เลือกวำระ” (สีเขียว) ทังมุ
้ มบนซ้ ำยมือและด้ ำนล่ำง
3.2.4 จำกนัน้ ระบบจะแสดงวำระที่ ส ำมำรถออกเสี ย งลงคะแนนได้ โดยจะแสดงสถำนะ “รอกำรออกเสี ย ง
ลงคะแนน / Voting Status : Pending”
3.2.5 เมื่อผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะต้ องกำรลงคะแนนให้ เลือกวำระที่ต้องกำรออกเสียงลงคะแนน จำกนันระบบจะ
้
แสดงตัวเลือกสำหรับกำรออกเสียงลงคะแนน ทังหมด
้
4 แบบ คือ 1. เห็นด้ วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้ วย (สีแดง)
3. งดออกเสียง (สีส้ม) และไม่ประสงค์จะดำเนินกำรใด (สีฟ้ำ)
ทัง้ นี ้ หำกเลือก “ไม่ประสงค์จะดำเนินกำรใด” หรื อ ไม่กดตัวเลือกใด ๆ ระบบจะนำคะแนนเสียงเทไปยัง
ผลคะแนน “เห็นด้ วย” โดยกำรออกเสียงลงคะแนนสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่ำวำระนัน้ จะปิ ดกำรส่ง
ผลกำรลงคะแนน
3.2.6 ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะสำมำรถตรวจสอบคะแนนเสียงรำยวำระได้ เมื่อวำระนัน้ ปิ ดกำรส่งผลกำร
ลงคะแนนแล้ ว โดยเลือกวำระที่ต้องกำรตรวจสอบ จำกนันระบบจะแสดงกรำฟและตำรำงแสดงข้
้
อมูลกำร
ลงคะแนนเสียงในวำระที่เลือก
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3.2.7 ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะสำมำรถส่งคำถำมได้ ที่สว่ นของฟั งก์ชนั Q&A โดยกดปุ่ มฟั งก์ชนั หรื อสัญลักษณ์
“…” จำกนันเลื
้ อกฟั งก์ชนั Q&A แล้ วกดที่ปมุ่ “Ask a Question” เพื่อพิมพ์คำถำมในช่องว่ำง พร้ อมระบุชื่อนำมสกุล ก่อนหน้ ำคำถำมทุกครัง้ จำกนันกดปุ่
้
ม “Send” เพื่อส่งคำถำมผ่ำน Q&A หรื อสำมำรถส่งคำถำม
ด้ วยเสียงที่ ฟังก์ ชัน “Participants” หรื อ “สัญลักษณ์ รูปคน” จำกนัน้ กดที่ ปุ่ม “สัญลักษณ์ รูปมือ / Raise
Hand” และรอเจ้ ำหน้ ำที่ดำเนินกำรเปิ ดไมค์เพื่อให้ สำมำรถสอบถำมคำถำมด้ วยเสียงตำมลำดับ และเมื่อ
คำถำมเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว โปรดกดที่ปมุ่ “สัญลักษณ์รูปมือ” อีกครัง้ เพื่อนำมือลง
3.2.8* กรณีมีกำรรับมอบฉันทะหลำย Account สำมำรถเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้ งำน” และกดที่ปมุ่ “สลับบัญชี” เพื่อ
เข้ ำใช้ งำน Account อื่น ๆ ได้ โดยที่คะแนนเสียงและองค์ประชุมจะไม่ถกู นำออกจำกกำรประชุม
3.2.9* กรณีผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะต้ องกำรออกจำกกำรประชุม สำมำรถเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้ งำน” และกดที่ปมุ่
“ออกจำกกำรประชุม”
หมำยเหตุ : * ขัน้ ตอนนี ห้ ำกผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับ มอบฉัน ทะออกจำกกำรประชุมระหว่ำงกำรประชุม ระบบจะนำ
คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นออกจำกกำรประชุมในวำระที่ยงั ไม่ถกู ดำเนินกำร
ท่ำนผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะสำมำรถเข้ ำร่ วมประชุม E-Meeting ได้ ในวันที่ 29 มีนำคม 2564 ตังแต่
้ เวลำ 12.30 น.
(ก่อนเปิ ดประชุม 2 ชัว่ โมง)
ทัง้ นี ้ เพื่ อให้ กำรทำงำนของระบบ Cisco Webex Meetings และระบบ Inventech Connect มีประสิทธิ ภำพสูงสุด
บริ ษัทขอแนะนำให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะใช้ ควำมเร็ วของอินเทอร์ เน็ต อุปกรณ์ และโปรแกรมของอุปกรณ์ ดังนี ้
 ควำมเร็ วของอินเทอร์ เน็ตไม่ตำ่ กว่ำ 4 Mbps
 Smartphone/Tablet ระบบปฏิบตั ิกำร Android รองรับทุกเวอร์ ชนั หรื อระบบปฏิบตั ิกำร iOS รองรับทุกเวอร์ ชนั
 อินเทอร์ เน็ตบรำวเซอร์ Firefox หรื อ Chrome หรื อ Safari
วิธีกำรตรวจสอบเวอร์ ชนั ของระบบปฏิบตั ิกำร
 Android: เลือก กำรตังค่
้ ำ หรื อกำรตังค่
้ ำเพิ่มเติม >เกี่ยวกับโทรศัพท์ >ข้ อมูลซอฟต์แวร์ หรื อเวอร์ ชนั Android
 iOS: เลือก กำรตังค่
้ ำ>ทัว่ ไป>เกี่ยวกับ>เวอร์ ชนั
หมายเหตุ :
1. ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะจะต้ องนำ Username และ Password ที่ได้ รับจำกอีเมลมำกรอกเพื่อลงทะเบียน โดยระบบ
จะลงทะเบียนและนับเป็ นองค์ประชุม ให้ ที่ขนั ้ ตอนนี ้ (หำกผู้ถือหุ้นไม่ลงทะเบียนเพื่อเข้ ำร่ วมประชุม ระบบจะไม่นับเป็ น
องค์ ประชุม และไม่สำมำรถลงคะแนนได้ รวมถึงจะไม่สำมำรถรั บชมกำรถ่ำยทอดสดกำรประชุมได้ ) หำกผู้ถือหุ้น หรื อ
ผู้รับมอบฉันทะกดปุ่ ม “ออกจำกกำรประชุม” ระหว่ำงกำรประชุม ระบบจะตัดคะแนนเสียงออกจำกองค์ประชุม)
2. ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะต้ องเตรี ยมอีเมลสำหรับยื่นแบบคำร้ องเพื่อเข้ ำร่ วมประชุม (E-Request) เพื่อรับ 1. ลิงก์สำหรั บ
กำรลงทะเบียนเข้ ำร่ วมประชุม 2. Username และ Password สำหรับเข้ ำร่ วมประชุม
3. สิทธิในกำรเข้ ำร่ วมประชุม และลงมติในกำรประชุมเป็ นสิทธิเฉพำะตัวของผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะ Username หนึ่งชื่อจะไม่
สำมำรถใช้ เข้ ำสูร่ ะบบ (log in) Inventech Connect เพื่อเข้ ำประชุมในเวลำเดียวกันจำกอุปกรณ์ที่แตกต่ำงกันได้ ผู้ถือหุ้น
หรื อผู้รับมอบฉันทะจึงรับทรำบว่ำจะใช้ Username และ Password เพื่อเข้ ำร่ วมประชุมด้ วยตนเองเท่ำนัน้ และจะไม่มอบหมำย
Username และ Password ให้ กบั บุคคลใด ๆ
4. ข้ อมูลที่กรอกในระบบต้ องตรงกันกับข้ อมูล ณ วัน Record Date (22 กุมภำพันธ์ 2564) จำกบริ ษัทศูนย์ รับฝำกหลักทรั พย์
(ประเทศไทย) จำกัด (TSD)
พบปั ญหาในการใช้ งาน สามารถติดต่ อ Call Center ได้ ท่ ี :
โทรศัพท์ : 02-021-9121 (ระหว่างวันที ่ 22–29 มี นาคม 2564 เวลา 08.30 – 17.30 น. เว้นวันหยุดราชการ)
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ข้ อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
(ไม่รวมกรรมการอิสระที่ครบกาหนดออกตามวาระในปี 2564)
รายชื่อกรรมการอิสระ

อายุ

ตาแหน่ งในบริษัท

ที่อยู่

1. นายพันเทพ สุภาไชยกิจ

67 ปี

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
และกรรมการตรวจสอบ

144 หมูท่ ี่ 16
ถนนอุดมสรยุทธ์
ตาบลบางกระสัน้
อาเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
13160

การมีส่วนได้ เสียพิเศษ*
ในวาระที่เสนอ
ไม่มีสว่ นได้ เสียพิเศษใน
วาระที่ 1 ถึง 7

หมายเหตุ: รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) เอกสารแนบ 1 ซึง่
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริ ษัทที่ https://qcon.co.th/th/downloads/index/1

* การมี ส่วนได้ เสี ยพิ เศษ ตามที่ ก าหนดในแบบ AGM Checklist เป็ นการเปิ ดเผยข้ อมูลเฉพาะในส่ ว นของ
กรรมการอิสระคนที่จะรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเท่านันว่
้ ามีสว่ นได้ เสียพิเศษใด ๆ กับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
ในครัง้ นันหรื
้ อไม่ เช่น มีสว่ นได้ เสียพิเศษในวาระเลือกตังกรรมการเพราะเป็
้
นผู้ที่จะต้ องถูกเลือกตังกลั
้ บเข้ ามา
เป็ นกรรมการอีกครัง้ หนึง่

บุคคลดังกล่าว
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การใช้ รหัสคิวอาร์ (QR Code)
สาหรั บดาวน์ โหลดรายงานประจาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ในฐานะ
นายทะเบียนหลักทรัพย์ได้ พฒ
ั นาระบบเพื่อให้ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุม
ผู้ถือหุ้นและรายงานประจาปี ในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถ
เรี ยกดูข้อมูลได้ อย่างสะดวกและรวดเร็ว
ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้ อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 1) ตาม
ขันตอนต่
้
อไปนี ้
สาหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึน้ ไป)
1. เปิ ดกล้ อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้ องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้ าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ ้นมาด้ านบน ให้ กดที่ข้อความนัน้ เพื่อดูข้อมูลประกอบการ
ประชุม
หมายเหตุ : กรณี ที่ ไม่ มี ข้ อความ (Notification) บนมื อถื อ ผู้ถื อหุ้ นสามารถสแกน QR Code จาก
แอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็ นต้ น
สาหรับระบบ Android
1. เปิ ดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรื อ Line
ขันตอนการสแกน
้
QR Code ผ่าน Line
 เข้ าไปใน Line แล้ วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)  เลือก QR Code  สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม
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แผนที่บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จากัด (มหาชน)

บางโพ

รพ.บางโพ

เตาปูน (ถนนกรุ งเทพฯ-นนทบุรี)
ธ.กรุ งเทพ
สาขาบางซื่อ

ประชาชื่น

สะพานแดง
เทสโก้ โลตัส
ร.ร.ผะดุงศิษย์ พทิ ยา

มาจากสวนจิตรลดาฯ

สะพานบางซื่อ
ปั ม้ ปตท.

ทางเข้ า-ออก
ประตู 2

ธ.กสิกรไทย

อาคาร
4

อาคารอเนกประสงค์

อาคาร
สนญ. 1

โรง
อาหาร

ถนนปูนซิเมนต์ ไทย

อาคารจอดรถ

ทางเข้ า-ออก

ทางเข้ า-ออก
ปั ม้ นา้ มัน
บางจาก

มาจากสวนจิตรลดาฯ

สี่แยก
เทอดดาริ

สถานี (บางซื่อ)
รถไฟฟ้ าใต้ ดนิ

ทางเข้ า
ประตู 3
ทางเข้ า-ออก
ประตู 1
ทางเดินเข้ าประตู 4/1

สถานีรถไฟฟ้ าใต้ ดนิ (สถานีบางซื่อ)
(ทางออกหมายเลข 1)

สถานีรถไฟ
สามเสน

อาคาร
เอสซีจี 100 ปี

อาคาร
สนญ. 2

สถานีรถไฟบางซื่อ (สายใต้ )

สถานีรถไฟบางซื่อ (สายเหนือ)

ตึกทิปโก้

ลงทางด่ วนพระรามหก

ถ.พระรามหก

สี่แยกประดิพัทธ์
สะพานควาย

รถประจาทาง: รถประจาทางที่ผ่าน 50, 52, 65, 67, 70, 97 และรถปรับอากาศที่ผ่าน 50, 70, 97
หมายเหตุ:

ไม่ มีการจัดห้ องสาหรับการประชุม ณ สถานที่ถ่ายทอดสด

บริษัทควอลิตคี ้ อนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหำชน)
QUALITY CONSTRUCTION PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน เลขที่ 144 หมูท่ ี่ 16 ถนนอุดมสรยุทธ์ ตาบลบางกระสัน้ อาเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา 13160
(ทะเบียนเลขที่ 0107546000121)
โทรศัพท์ 0 3525 9131 โทรสาร 0 3525 9130

