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บรษัิทควอลติีค้อนสตรคัชั่นโปรดคัส ์จ ำกดั (มหำชน) ขอควำมรว่มมือผูถื้อหุน้และ/หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ กรุณำศกึษำรำยละเอียดวิธีกำร
ลงทะเบียนส ำหรบักำรประชุมในรูปแบบ E-Meeting และจดัเตรียมเอกสำรยืนยนัตวัตน ตลอดจนศึกษำวิธีกำรออกเสียงลงคะแนนและ
ขัน้ตอนกำรเขำ้รว่มประชมุ หรอืพิจำรณำมอบฉนัทะใหก้รรมกำรอิสระของบรษัิทเขำ้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทน 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เติมหรือพบปัญหาการใช้งานระบบการประชุมผ่านสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) ตดิต่อ Call Center ไดท้ี่: 

 โทรศัพท ์: 0 2931 9134  ระหว่างวนัที่ 18 – 25 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น. หรือจนกว่าการประชุมจะเสร็จสิน้ (เว้นวันหยุดราชการ) 

ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะสำมำรถย่ืนค ำรอ้งเขำ้รว่มประชมุ (E-Request) ไดท่ี้: 
https://app.inventech.co.th/QCON145014R 
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หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 

บริษัทควอลิตีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส ์จ ากัด (มหาชน) 
 
เร่ือง ขอเชญิประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 

เรียน ทา่นผู้ถอืหุ้น 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 1. รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร ์(QR Code) และ
แบบแจง้การประชมุ 

2. ขอ้มลูของบุคคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนด
ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

3. ขอ้มลูของผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บัการเสนอช่ือประจ าปี 2565 
4. ขอ้บงัคบับริษัทในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
5. หลกัฐานแสดงสิทธิการเขา้ร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การย่ืนแบบค ารอ้งเพ่ือเขา้ร่วมประชุม 

(E-Request) และการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับ
คะแนน ส าหรบัการประชมุผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 

6. ขัน้ตอนการย่ืนแบบค ารอ้งเพ่ือเขา้ร่วมประชุม (E-Request) และการใชง้านระบบประชุมผ่าน 
สื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting)  

7. ขอ้มลูของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอเป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 
8. การใชร้หสัคิวอาร ์(QR Code) ส  าหรบัดาวนโ์หลดเอกสารการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 
9. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยก์ าหนด 
10.แบบฟอรม์ค าถามลว่งหนา้ตามวาระส าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 
11.ช่องทางการติดตอ่สอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติม 

  
ตามท่ีปัจจุบนัสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในประเทศไทย

ไดข้ยายขอบเขตการแพร่ระบาดออกไปเป็นวงกวา้งในหลายพืน้ท่ี โดยท่ีภาครฐัไดข้อความร่วมมือจากภาคเอกชน
ในการระมดัระวงัการจดักิจกรรมท่ีมีลกัษณะเป็นการรวมตวัของคนหมูม่าก รวมทัง้อาจจดัใหม้ีระบบเทคโนโลยีเพ่ือ
รองรับส าหรับการประชุมออนไลนเ์พ่ือลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งบริษัทไดต้ิดตามสถานการณ์
ดงักลา่วอย่างใกลชิ้ดมาโดยตลอดและมีความห่วงใยในความปลอดภยัของผูเ้ขา้รว่มประชมุรวมถงึผูท่ี้มีสว่นร่วมใน
การจัดประชุมทุกฝ่ายเป็นอย่างย่ิง ตลอดจนพรอ้มท่ีจะปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐอย่างเคร่งครดั  
เพ่ือป้องกนัและลดการแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 ดงักลา่ว นัน้  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทควอลิตีค้อนสตรคัชั่นโปรดคัส ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวนัพฤหัสบดีท่ี 
10 กุมภาพันธ์ 2565 จึงมีมติใหเ้รียกประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวันศุกรท์ี่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 
14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) เพยีงแบบเดียวเท่าน้ัน ตามพระราชก าหนด
วา่ดว้ยการประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือพิจารณาเรื่อง
ตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระพรอ้มดว้ยความเห็นของคณะกรรมการดงันี ้
 
วาระที ่1:  รับทราบรายงานกจิการประจ าปี 2564 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  บริษัทไดส้รุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงท่ีส  าคญัท่ีเกิดขึน้
ในรอบปี 2564 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หัวขอ้การประกอบ
ธุรกิจและผลการด าเนินงาน ตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 1  
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ความเหน็ของคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอรายงานกิจการประจ าปี 2564 ซึง่สรุปผลการด าเนินงาน
ของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงท่ีส  าคญัท่ีเกิดขึน้ในรอบปี 2564 ใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบ 
คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ   เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ จงึไมม่ีการลงคะแนนเสียง 

 
วาระที ่2: พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีก าหนดให้บริษัทตอ้งจัดท างบการเงิน
ประจ าปี ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท และจดัใหม้ีการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีก่อนเสนอ
ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิ  
ความเห็นของคณะกรรมการ   เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติงบการเงิน
ประจ าปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ท่ีผ่านการตรวจสอบและลงนามรบัรองโดยผูส้อบบญัชีจากบริษัท 
เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั และไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ซึง่แสดง
ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2564 ท่ีผ่านมา โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้
งบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุน 

  หน่วย : ลา้นบาท 
รายการ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สินทรพัย ์ 2,283.45 2,213.75 
หนีส้ิน 287.01 254.00 
รายไดร้วม 1,656.49 1,390.34 

ก าไรส  าหรบัปี 143.65 127.38 
ก าไรตอ่หุน้ (บาท/หุน้) 0.36 0.32 

โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือนดัประชมุในครัง้นี ้ตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 1 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ   เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่3:  พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรประจ าปี 2564 เพือ่จ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  ในปี 2564 บริษัทมีก าไรส าหรบัปี (ก าไรสุทธิ) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 
127.38 ลา้นบาท และมีก าไรส าหรับปีตามงบการเงินรวมจ านวน 143.65 ลา้นบาท ส าหรับจัดสรร
จ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ได ้ทั้งนีพ้ระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.  2535 มาตรา 116 และ
ขอ้บังคบัของบริษัท ขอ้ 47 ก าหนดใหบ้ริษัทตอ้งจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารอง 
ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารอง
นีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยปัจจุบนับริษัทมีทุนส ารองตามกฎหมาย
จ านวน 40 ลา้นบาท เท่ากบัรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียนตามท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ   เห็นควรเสนอท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 พิจารณาอนมุตัิ
การจดัสรรก าไรประจ าปี 2564 เพ่ือจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.31 บาท รวมเป็นเงิน 
ทัง้สิน้ 124 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 97 ของก าไรส  าหรบัปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึง่เป็นไป
ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทท่ีไดก้ าหนดว่า “บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ 
ผูถื้อหุน้ไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธิในแต่ละปีหากบริษัทไม่มีผลขาดทุนสะสม โดยอตัราการจ่าย 
เงินปันผลดงักลา่วอาจเปลี่ยนแปลงไปจากท่ีก าหนดไว ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัผลการด าเนินงาน โครงสรา้งและ
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ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ใน
อนาคต” โดยสามารถเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 กบัปีท่ีผ่านมาไดด้งันี ้

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2564 ปี 2563 

1. ก าไรส าหรบัปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ  
(ลา้นบาท) 

127.38 187.66 

2. ก าไรส าหรบัปีตามงบการเงินรวม (ลา้นบาท) 143.65 114.01 
3. จ านวนหุน้ (ลา้นหุน้) 400 400 
4. เงินปันผล*   

- เงินปันผลประจ าปี (บาท/หุน้)  0.31 0.46 

5. เงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ลา้นบาท) 124 184 
6. อตัราการจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรส  าหรบัปี
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (รอ้ยละ) 

97 
 

98 
 

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

ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหจ้่ายแก่ผูถื้อหุน้เฉพาะผูม้ีสิทธิไดร้บัเงินปันผลตามขอ้บงัคบัของบริษัท 
ตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงินปันผลในวนัจนัทรท่ี์ 4 เมษายน 2565 (จะขึน้
เครื่องหมาย XD หรือวันท่ีผู้ซือ้หลักทรัพย์ไม่ไดส้ิทธิรับเงินปันผลในวันศุกรท่ี์ 1 เมษายน 2565) โดยมี
ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัศกุรท่ี์ 22 เมษายน 2565 และใหร้บัเงินปันผลภายใน 10 ปี 

หมายเหต:ุ * ผูถื้อหุน้ประเภทบคุคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนไดต้ามหลกัเกณฑท์ี่ประมวลรษัฎากร
มาตรา 47 ทวิก าหนด เทา่กบัเงินปันผลคณูยี่สบิสว่นแปดสบิ 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่4:  พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดและขอ้บังคบัของบริษัท ขอ้ 18 
ก าหนดใหใ้นการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทกุครัง้ กรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างนอ้ยหนึ่ง
ในสามเป็นอัตรา ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวน
ใกลเ้คียงท่ีสดุกบัสดัส่วนหนึ่งในสาม ทัง้นีก้รรมการผูท่ี้พน้จากต าแหน่งตามวาระนัน้อาจไดร้บัเลือกตัง้
ใหม่ได ้ซึ่งในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีครัง้นีม้ีกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตาม
วาระจ านวน 3 คน ดงันี ้

1) นายนิธิ ภทัรโชค  กรรมการบริษัท ประธานกรรมการ และ 
ประธานกรรมการบริหาร  

2) นายนพร  สนุทรจิตตเ์จริญ กรรมการบริษัท  
3) นายณรงคเ์วทย ์ วจนพานิช   กรรมการบริษัท กรรมการบรหิาร  

    และกรรมการผูจ้ดัการ 

โดยบริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระและรายช่ือบุคคลเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ
ระหวา่งวนัท่ี 13 สิงหาคม - 15 พฤศจิกายน 2564 ซึง่ไมม่ีผูถื้อหุน้เสนอวาระและรายช่ือบคุคลเพ่ือเขา้รบั
การพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
รายช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมรวม 3 คน ซึง่เป็นกรรมการรายเดิมท่ีครบก าหนดออกตามวาระ ไดแ้ก่  
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นายนิธิ ภัทรโชค นายนพร สุนทรจิตตเ์จริญ และนายณรงคเ์วทย ์วจนพานิช เพ่ือเขา้รับการพิจารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 โดยไดพิ้จารณา
คณุสมบตัิเป็นรายบคุคลอย่างละเอียดรอบคอบ และไดใ้ชห้ลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการ
ตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง
ก าหนดใหค้ณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล คดัเลือกผูท่ี้เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท
จากผูท้รงคุณวุฒิและผู้มีความรูค้วามเช่ียวชาญ ซึ่งรวมถึงบุคคลท่ีมีความรูค้วามสามารถในการเป็น
กรรมการบริษัทจดทะเบียนและก าหนดว่าจะตอ้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องและ
ข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งแนวทางบรรษัทภิบาลของบริษัท แนวทางการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และแนวทางการกลั่นกรองผูไ้ดร้บั
การเสนอช่ือเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD) เป็นผู้มีความรู ้
ความสามารถ มีประสบการณ์ความเช่ียวชาญเก่ียวกับธุรกิจของบริษัทโดยมีความรูค้วามเช่ียวชาญ
เก่ียวกับธุรกิจผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสรา้งและธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละการก่อสรา้ง มีช่ือเสียงดา้นงาน
วิศวกรรม มีภาวะผูน้  าและวิสยัทศันก์วา้งไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวตัิการท างานโปร่งใส  
ไม่ด่างพรอ้ย พรอ้มทั้งตัดสินใจดว้ยขอ้มูลและเหตุผล โดยใหค้ณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาลพิจารณาความหลากหลายในโครงสรา้งคณะกรรมการและองคป์ระกอบของความรูค้วามช านาญ
เฉพาะดา้นท่ีจ าเป็นตอ้งมีหรือยงัขาดอยู่ในคณะกรรมการดว้ย  

ความเหน็ของคณะกรรมการ   คณะกรรมการบริษัทซึ่งไมร่วมกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่ง
ตามวาระในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ไดห้ารือกันอย่างกวา้งขวาง โดยพิจารณาและ
กลั่นกรองรายช่ือและคณุสมบตัิรายบุคคลตามท่ีคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
เสนอ รวมทัง้พิจารณากลั่นกรองคณุสมบตัิเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแลว้ว่าเป็นผูท้รงคณุวฒิุ มี
ความรูค้วามสามารถ มีภาวะผูน้  า มีวิสยัทศันก์วา้งไกล เป็นผูม้ีคณุธรรมและจริยธรรม มีประวตัิการท างานท่ี
โปร่งใสไม่ด่างพรอ้ย มีประสบการณ์ในการก าหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์  รวมทั้งดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการก ากบัดแูลกิจการที่ดีท่ีเป็นประโยชนใ์นการด าเนินธุรกิจของบริษัท จึงมี
มติเป็นเอกฉันทใ์หเ้สนอช่ือบุคคลรวม 3 คน เขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ไดแ้ก่ 

(1) นายนิธิ ภทัรโชค 

(2) นายนพร  สนุทรจิตตเ์จริญ 

(3) นายณรงคเ์วทย ์ วจนพานิช 

โดยทั้ง 3 คน ข้างต้น เป็นกรรมการรายเดิมซึ่งปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าท่ี ให้ข้อคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา อีกทัง้เป็นผูม้ีความรู ้ความสามารถ มีความ
เช่ียวชาญเก่ียวกบัธุรกิจผลิตภณัฑว์สัดกุ่อสรา้งและธุรกิจอสงัหาริมทรพัยแ์ละการก่อสรา้ง มีช่ือเสียง
ดา้นงานวิศวกรรม และประสบการณค์วามเช่ียวชาญในงานท่ีส าคญั รวมทัง้เป็นผูม้ีภาวะผูน้  า มีวิสยัทัศน ์ 
มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวตัิการท างานท่ีโปร่งใสไม่ด่างพรอ้ย พรอ้มทัง้ตดัสินใจดว้ยขอ้มูลและ
เหตผุล อย่างไรก็ตามนายนิธิ ภทัรโชค เป็นกรรมการในบริษัทอื่นท่ีอาจพิจารณาไดว้่าประกอบกิจการ
อนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบับริษัท 

ส าหรบัประวตัิของบุคคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือ ระยะเวลาท่ีเคยด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ ขอ้มลูการเขา้ร่วม
ประชมุคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในรอบปีท่ีผ่านมา ขอ้มลูการถือหุน้สามญัของบริษัท 
ขอ้มูลการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษัทจดทะเบียน บริษัทหรือกิจการอื่น ๆ ปรากฏตาม 
สิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 2   

หมายเหต:ุ ขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 17. ก าหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพ่ือเลือกตัง้กรรมการไวด้งันี ้
(1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่งหุน้ตอ่หนึ่งเสียง 
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(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลคนเดียว
หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แตจ่ะแบ่งคะแนนเสียงใหผู้ใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้

(3) บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามระดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่า
จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพึงเลือกในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้
ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้
ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าดเพ่ิมอีกหนึ่งเสียง 

คะแนนเสียงส าหรับการเลือกตั้งกรรมการ  บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็น  
ผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 

 
วาระที ่5:  พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชแีละก าหนดค่าสอบบัญชปีระจ าปี 2565 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคดัเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี 
จ ากัด (KPMG) เป็นส านักงานสอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2565 เน่ืองจากมีมาตรฐานการท างานท่ีดี  
มีประสบการณแ์ละความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี มีกระบวนการหรือเครื่องมือท่ีใชใ้นการตรวจสอบบญัชี
ท่ีมีประสิทธิภาพ มีความรูค้วามเขา้ใจในธุรกิจ มีค่าสอบบัญชีท่ีเหมาะสม รวมทัง้ปฏิบัติหนา้ท่ีไดเ้ป็น
อย่างดีตลอดมา โดยเมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตการใหบ้ริการ ปริมาณงาน และอตัราค่าสอบบญัชี
ของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแลว้เห็นว่า  KPMG เสนอค่าสอบบัญชีท่ีเหมาะสมและ
ขอ้เสนอของ KPMG จะเป็นประโยชนส์งูสดุแก่บริษัท  
ความเห็นของคณะกรรมการ   เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัท  
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นส านักงานสอบบัญชีของบริษัทและมีมติใหเ้สนอท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้บุคคลเป็นผูส้อบบญัชีและอนุมตัิค่าสอบบญัชี
ของบริษัทประจ าปี 2565 ดงันี ้ 
1. แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีของบริษัทควอลิตีค้อนสตรคัชั่นโปรดคัส ์จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2565 ไดแ้ก่ 

- นายไวโรจน ์ จินดามณีพิทกัษ ์ (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 3565) หรือ 
- นางสาวพรทิพย ์ ริมดสุิต (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5565) หรือ 
- นางสาวดษุณีย ์ ยิม้สวุรรณ (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 10235)  
แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด โดยเป็นผูส้อบบัญชีท่ีมีคุณสมบัติสอดคลอ้งกับ
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยนายไวโรจน ์จินดามณีพิทกัษ์ เคยไดร้บัแต่งตัง้เป็นผูส้อบบัญชี
ของบริษัทประจ าปี 2560-2564 รวม 5 ปี นางสาวดุษณีย ์ยิม้สุวรรณ เคยไดร้บัแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษัทประจ าปี 2561-2564 รวม 4 ปี และนางสาวพรทิพย ์ริมดุสิต ไดร้ับการเสนอช่ือเป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษัทเป็นปีแรก ซึ่งระยะเวลาการปฏิบตัิหนา้ท่ีผูส้อบบญัชีของทัง้สามรายขา้งตน้
สอดคลอ้งกบัเกณฑก์ารเปลี่ยนผูส้อบบญัชีของส านกังาน ก.ล.ต. 

ทั้งนี ้บริษัทท่ีเป็นส านักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอข้างตน้เป็นผู้ท่ีไม่มี
ความสมัพนัธห์รือสว่นไดเ้สียกบับริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
บคุคลดงักลา่ว และจะไดร้บัการเสนอช่ือใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 ของบริษัทคิว-คอน อีสเทอรน์ 
จ ากดั (QCE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทดว้ย โดยประวตัิของผูส้อบบญัชีและขอ้มลูความเป็นอิสระ
ของผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บัการเสนอช่ือปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 3 

2. อนมุตัิคา่สอบบญัชีงบการเงินของบริษัทประจ าปี 2565 เป็นเงินจ านวน 428,000 บาท (เท่ากบัปี 2564) 
รวมทั้งค่าสอบบัญชีงบการเงินประจ าปีของงบการเงินรวมจากการมีบริษัทย่อย (QCE) และ 
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม จ านวน 385,000 บาท (เท่ากับ 
ปี 2564) รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 813,000 บาท (เท่ากบัปี 2564 ) โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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หน่วย : บาท 

ค่าสอบบัญช ี ปี 2565 ปี 2564 

1. คา่สอบบญัชีงบการเงินประจ าปีของบริษัท 428,000 428,000 

2. คา่สอบบญัชีงบการเงินประจ าปีของงบการเงินรวม 45,000 45,000 

3. คา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและ
งบการเงินรวม 

340,000 340,000 

รวมค่าสอบบัญชขีองบริษัท 813,000 813,000 

ทัง้นี ้คา่สอบบญัชีท่ีเสนอขา้งตน้เป็นการใหบ้ริการสอบบญัชี (Audit Services) เท่านัน้ ไมม่ีการใหบ้ริการอื่น
นอกเหนือจากการสอบบญัชี (Non-Audit Services) เช่นเดียวกบัปี 2564 

ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีค่าใช้จ่ายส าหรับ
คา่บริการอื่น (Non-Audit Fee) จากบริษัทเคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ในปี 2565 (ถ้ามี) จะพิจารณาจากประเภทและปริมาณงานท่ี
บริษัทเคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ใหบ้ริการ 

3. รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจ าปี 2565 ของบริษัทย่อย (QCE) จ านวน 272,000 บาท 
(เท่ากบัปี 2564) ซึง่ QCE เป็นผูร้บัผิดชอบคา่สอบบญัชี 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ   เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่6: พจิารณาอนุมัตคิ่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจ าปี 2565 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  ขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 33 ก าหนดใหก้รรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทน
จากบริษัทในรูปแบบของเงินเดือน เงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส ผลประโยชนต์อบแทนใน
ลกัษณะอื่น ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณา ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือ
วางเป็นหลกัเกณฑ ์และก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไป หรือจะใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ก็ได ้โดยท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทประจ าปี 2564 เมื่อวนัท่ี 29 มีนาคม 2564 ไดม้ีมติอนุมตัิ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจ าปี 2564 ซึ่งเป็นอตัราท่ีปรบัขึน้
จากท่ีท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจ าปี 2563 ไดม้ีมติก าหนดไว้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันท่ี 1 
เมษายน 2564 เป็นตน้ไปจนกวา่ท่ีประชมุจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการ  ไดร้บัคา่ตอบแทนเดือนละ 30,000 บาท  
กรรมการบริษัท  ไดร้บัคา่ตอบแทนเดือนละ 20,000 บาท  

คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  ไดร้บัคา่ตอบแทนเดือนละ 25,000 บาท  
กรรมการตรวจสอบ  ไดร้บัคา่ตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท 

คา่ตอบแทนคณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
1. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ท่ีมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ

ตามนิยามของบริษัท ซึ่งเขม้งวดกว่าคุณสมบัติกรรมการอิสระตามประกาศของคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ในลกัษณะเบีย้ประชุมตามจ านวนครัง้ท่ีกรรมการอิสระมาประชุมคณะกรรมการ
สรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล ในอตัราตอ่ไปนี ้
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ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (กรรมการอิสระ)  ไดร้บัเบีย้ประชมุ
ครัง้ละ 25,000 บาท  
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (กรรมการอิสระ)  ไดร้บัเบีย้ประชุมครัง้ละ 
15,000 บาท 

2. การงดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลที่ไม่มีคณุสมบตัิเป็น
กรรมการอิสระ 

คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริหาร 
การงดจ่ายคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริหาร 

2. ผลประโยชนอ์ืน่ ๆ 

ไมม่ี 

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ไดใ้ชห้ลักเกณฑแ์ละแนวทางการพิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสมและเป็นธรรมท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้
พิจารณาขอบเขตหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนกุรรมการชดุตา่ง ๆ 
ประกอบกบัความเหมาะสมและปัจจยัประการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง กล่าวคือผลประกอบการของบริษัท
ประจ าปี 2564 ตลอดจนการขยายตวัทางธุรกิจของบริษัทและสภาพเศรษฐกิจในปัจจบุนั นอกจากนีไ้ด้
เปรียบเทียบขอ้มูลการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ของ
บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในหมวดอุตสาหกรรมและธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกันแลว้ จึงมีมติเป็นเอกฉันทใ์หเ้สนอ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ส  าหรับปี 2565 และเพ่ือทราบจ านวน
ค่าตอบแทนท่ีบริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในปี 2564  
ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
1. การคงอตัราคา่ตอบแทน (รายเดือน) คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ และอตัรา

ค่าตอบแทน (เบีย้ประชุม) คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และการงดจ่าย
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ประจ าปี 2565 ในอัตราเดียวกันกับปี 2564 ตามท่ีท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ไดม้ีมติอนมุตัิไว ้ 

2. เพ่ือทราบจ านวนค่าตอบแทน (รายเดือน) ท่ีบริษัทจ่ายใหค้ณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ตรวจสอบในปี 2564 จ านวน 2,750,000 บาท และเบีย้ประชุมท่ีบริษัทจ่ายใหก้รรมการสรรหา 
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลที่มีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท ตามจ านวน
ครั้งท่ีเข้าประชุมในปี 2564 จ านวน 110,000 บาท รวมเป็นเงินจ านวน 2,860,000 บาท โดย
มากกว่าปี 2563 (ปี 2563 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เป็น
จ านวนเงิน 2,310,000 บาท) รวมทัง้การงดจ่ายคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ซึง่สอดคลอ้งกบั
หลักเกณฑ์ท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุน้ไดม้ีมติอนุมัติไว้ โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 1 หวัขอ้รายงานผลการด าเนินงาน
ส าคญัดา้นการก ากบัดแูลกิจการ    

ความเหน็ของคณะกรรมการ   คณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา 
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแลว้เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 พิจารณา
อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจ าปี 2565 ตาม
หลักเกณฑ์เดิมและให้คงอัตราเดิมตามท่ีท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ไดม้ีมติอนุมัติไว้ 
รวมทัง้รบัทราบจ านวนค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจ าปี 2564 
ตามรายละเอียดข้างตน้ โดยหากที่ประชุมสามญัผูถ้ ือหุน้ประจ าปี 2565 มีมติอนุมตัิดว้ยแลว้ 
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ 
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ประจ าปี 2565 รวมทัง้ผลประโยชนอ์ื่น ๆ จะเป็นอตัราเดียวกนักบัปี 2564 (ไมเ่ปลี่ยนแปลง) ดงันี ้

คณะกรรมการ ต าแหน่ง 
หลักเกณฑ์และอัตรา 

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

คณะกรรมการบริษัท 

(ประธาน 1 คนและกรรมการ 8 คน) 

ประธาน 30,000 
ไมไ่ดก้ าหนด ไมม่ี 

กรรมการ 20,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

(ประธาน 1 คนและกรรมการ 2 คน) 

ประธาน 25,000 
ไมไ่ดก้ าหนด ไมม่ี 

กรรมการ 15,000 
คณะกรรมการสรรหา 

ค่าตอบแทน และบรรษัทภบิาล 

(ประธาน 1 คนและกรรมการ 2 คน) 

ประธาน 
(เฉพาะกรรมการอิสระ) 

ไมไ่ดก้ าหนด 
25,000 

ไมม่ี 
กรรมการ 

(เฉพาะกรรมการอิสระ) 
15,000 

คณะกรรมการบริหาร 

(ประธาน 1 คนและกรรมการ 3 คน) 

ประธาน 
งดจา่ย งดจา่ย ไมม่ี กรรมการ 

ทัง้นี ้ใหม้ีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2565 เป็นตน้ไปจนกวา่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น 

โดยรายละเอียดขอบเขตหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ รวมทั้งการจ่าย
ค่าตอบแทนใหก้รรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ  ปรากฏในรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One 
Report) หัวขอ้โครงสรา้งการก ากับดูแลกิจการ และขอ้มูลส าคญัเก่ียวกับคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 
ผูบ้ริหาร พนกังาน และอื่น ๆ  ตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 1 

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

จงึขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวันศุกรท์ี ่25 มีนาคม 2565 เวลา 
14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่าน้ัน (บริษัทไม่มีการจัดห้องส าหรับ 
การประชุม)* โดยบริษัทจะเปิดระบบให้ย่ืนแบบค าร้องและเอกสารท่ีเก่ียวข้องต่าง ๆ เพ่ือเข้าร่วมประชุมผ่าน  
E-Request ล่วงหน้าตั้งแต่วันศุกรท์ี ่18 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแลว้เสรจ็ 
และหลังจากท่ีบริษัทไดต้รวจสอบข้อมูลแบบค ารอ้งและอนุมัติค  ารอ้งของท่านแลว้ ผูถื้อหุน้หรือผูร้ ับมอบฉันทะ 
ท่ีลงทะเบียนจะไดร้ับอีเมลแจง้ขอ้มูล Username และ Password และลิงกส์  าหรับใชล้งทะเบียนเขา้ร่วมประชุมใน 
วนัประชมุ (วนัศกุรท่ี์ 25 มีนาคม 2565) โดยจะเปิดระบบใหเ้ริ่มลงทะเบียนเพ่ือเขา้ประชุมไดต้ัง้แต่เวลา 12.00 น. เป็นตน้ไป
จนกวา่จะปิดการประชุม 

 

ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะสามารถเขา้ใชง้าน E-Request ไดท่ี้ 
https://app.inventech.co.th/QCON145014R  

 
 
 

หรือสแกน QR Code 

ส าหรับผู้ถือหุ้นท่านใดท่ีประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนใน  
การประชุมครัง้นี ้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 9 หรือ
สามารถดาวนโ์หลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. (แบบ ค. เฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและ
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แต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) ไดจ้าก www.qcon.co.th โดยเลือกใชแ้บบหนึ่งแบบใด
ตามท่ีระบุไวเ้ท่านัน้ และโปรดย่ืนแบบค ารอ้งและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ เพ่ือเขา้ร่วมประชุมผ่าน E-Request และส่ง
หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบตามท่ีก าหนดมายังบริษัทล่วงหนา้ทางไปรษณียเ์พ่ือใหบ้ริษัทไดร้ับภายใน 
วนัพฤหสับดท่ีี 24 มีนาคม 2565 โดยบริษัทจะปิดอากรแสตมป์ในหนงัสือมอบฉนัทะเพ่ืออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะสามารถศกึษารายละเอียดเก่ียวกบัหลกัฐานแสดงสิทธิการเขา้ร่วมประชุม 
วิธีการมอบฉันทะ การย่ืนแบบค ารอ้งเพ่ือเขา้ร่วมประชุม (E-Request) และการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน
เสียง และแจง้ผลการนบัคะแนน ส าหรบัการประชุมผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ไดต้ามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย
ล าดบัท่ี 5 รวมทัง้รายละเอียดเก่ียวกบัขัน้ตอนการย่ืนแบบค ารอ้งเพ่ือเขา้ร่วมประชุม (E-Request) และการใชง้านระบบ
ประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) ไดต้ามสิ่งท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 6 นอกจากนี ้ผูถื้อหุน้อาจพิจารณามอบฉนัทะ
ใหก้รรมการอิสระของบริษัทเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านไดเ้ช่นกนั โดยผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะ
พรอ้มกบัระบุความประสงคใ์นการลงคะแนนเสียงแตล่ะวาระเพ่ือใหก้รรมการอิสระลงคะแนนเสียงตามความประสงค์
ของท่านไดอ้ย่างชัดเจน (โปรดใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ข.) และบริษัทขอเรียนว่าบริษัทมีกรรมการอิสระท่ีไม่ไดค้รบ
ก าหนดออกตามวาระในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ตามรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

1) นายการุญ จนัทรางศ ุ 
2) นายพนัเทพ สภุาไชยกิจ 
3) นางสาวสมบรูณ ์ ศภุศิริภิญโญ 

โดยขอ้มลูกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอเป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 7    

ในการนี ้เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ สามารถส่งค าถามล่วงหน้าก่อน 
การประชมุผูถื้อหุน้ใหแ้ก่บริษัทภายในวนัพฤหสับดีท่ี 24 มีนาคม 2565 ตามช่องทางท่ีก าหนด (ตามแบบฟอรม์ค าถาม
ล่วงหนา้ตามวาระส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 10) โดยบริษัทจะ
รวบรวมค าถามและจะตอบค าถามในท่ีประชุมเฉพาะท่ีเก่ียวกบัวาระการประชุม ส  าหรบัค าถามและขอ้เสนอแนะอื่น ๆ 
บริษัทจะสรุปประเด็นชีแ้จงแนบทา้ยรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาด
หลกัทรพัยฯ์ และเวบ็ไซตข์องบริษัทภายใน 14 วนันบัแตก่ารประชมุเสรจ็สิน้ 

บริษัทขอขอบคณุผูถื้อหุน้ทุกท่านเป็นอย่างสงูท่ีมีความเขา้ใจและหวงัเป็นอย่างย่ิงว่าจะไดร้บัความร่วมมือ
จากทกุท่านเป็นอย่างดีเช่นท่ีผ่านมา 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 กรุงเทพมหานคร วนัท่ี 10 กมุภาพนัธ ์2565 
 โดยค าสั่งของคณะกรรมการ 

 

 (นางสาวกาณจนี เตม็สขุ) 
 เลขานกุารคณะกรรมการและเลขานกุารบริษัท 
หมายเหต:ุ  

1. *การประชุมสามัญผู้ถือหุน้ครัง้นี ้บริ ษัทมีสถานท่ีควบคุมระบบการประชุมท่ีอาคารอเนกประสงค ์บริษัท 
ปนูซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 1 ถนนปนูซิเมนตไ์ทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 

2. บริษัทไดจ้ดัสง่แบบแจง้การประชมุซึง่ไดพิ้มพข์อ้มลูของท่านส าหรบัใชก้รอกขอ้มลูในขัน้ตอนการย่ืนแบบค ารอ้ง
เพ่ือเขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-Request) พรอ้มหนงัสือนดัประชมุฉบบัท่ีไดส้ง่ใหท้่านผูถื้อหุน้ทาง
ไปรษณียแ์ลว้ 

3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซตข์องบริษัท 
(www.qcon.co.th) และสามารถส่งค าถามเพ่ือสอบถามขอ้มลูในแต่ละวาระหรือขอ้มลูอื่น ๆ ของบริษัทเป็นการ

http://www.campanatiles.com/
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ลว่งหนา้ผ่านทางอีเมล invest@qcon.co.th หรือทางไปรษณียม์ายงัส  านกังานเลขานกุารบริษัท ชัน้ 19 อาคารเอสซีจี 
100 ปี เลขท่ี 1 ถนนปูนซิเมนตไ์ทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โดยระบุขอ้ความ “ส าหรบั
การประชุมสามัญผูถื้อหุน้ของบริษัทควอลิตีค้อนสตรัคชั่นโปรดัคส ์จ ากัด (มหาชน) (“Q-CON”)” บนหนา้ซอง
ไปรษณียด์ว้ย หรือส่งโทรสารไปยังหมายเลข 0 2586 3007 โดยระบุท่ีอยู่หรือขอ้มลูท่ีใชใ้นการติดต่อไดอ้ย่าง
ชดัเจนเพ่ือบริษัทจะติดตอ่กลบัได ้ 

4. ผูถื้อหุน้หรือผูร้ ับมอบฉันทะตอ้งเตรียมอีเมลส าหรับย่ืนแบบค ารอ้งเพ่ือเขา้ร่วมประชุม (E-Request) เพ่ือรับ  
1) ลิงกส์  าหรบัการลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ 2) Username และ Password ส าหรบัเขา้รว่มประชมุ 

5. สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และลงมติในการประชุมเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ 
Username หนึ่งช่ือจะไม่สามารถใชเ้ขา้สู่ระบบ ( log in) Inventech Connect เพ่ือเขา้ประชุมในเวลาเดียวกนั
จากอุปกรณท่ี์แตกต่างกันได ้ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะจึงตอ้งใช ้Username และ Password เพ่ือเขา้ร่วม
ประชมุดว้ยตนเองเท่านัน้ และจะไมม่อบ Username และ Password ใหก้บับคุคลใด ๆ   

6. ผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท ไดท่ี้เวบ็ไซตข์องบริษัท 
www.qcon.co.th 

7. บริษัทไดจ้ดัท านโยบายความเป็นส่วนตวัขึน้ เพ่ือแจง้ใหท้่านทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช ้และ
การเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของท่าน โดยท่านสามารถศกึษารายละเอียดไดท่ี้ www.qcon.co.th 

 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิหรือพบปัญหาการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 
ตดิต่อได้ที ่:  
โทรศพัท ์ 0 2931 9134 (ระหวา่งวนัที ่18–25 มนีาคม 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น. เวน้วนัหยดุราชการ) 

 Line ID : @inventechconnect 

 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกับวาระการประชุมได้ที ่:  
นางสาวกาณจนี เตม็สขุ โทรศพัท ์0 2586 3012 หรือ 
นางสาวไปรยา พรหมมาณพ โทรศพัท ์0 2586 3078 หรือ 
นางสนุดัดา จรูญเจตจ านง โทรศพัท ์0 2586 5735 

ส านกังานเลขานกุารบริษัท บริษัทควอลิตีค้อนสตรคัชั่นโปรดคัส ์จ ากดั (มหาชน) 
โทรสาร 0 2586 3007  

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกับการลงทุนได้ที ่: 
นกัลงทนุสมัพนัธ ์  
โทรศพัท ์: 0 3525 9131 
โทรสาร : 0 3525 9130 
อีเมล : invest@qcon.co.th 

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

แทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 

1. ประวัตขิองบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอชือ่ 

นายนิธิ  ภทัรโชค  

อาย ุ59 ปี  สญัชาติไทย   
เป็นกรรมการซึง่มีอ  านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 
ต าแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร  
วันทีเ่ข้าด ารงต าแหน่ง 1 มกราคม 2562  
 (ด ารงต าแหน่งถงึวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 รวมเป็นเวลา 3 ปี 3 เดือน) 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิศวกรรมอตุสาหการ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาโท Master of Business Administration (M.B.A.) (Finance and 
Operations Management), University of Chicago, USA. 

- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School, USA. 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- 2560 Director Accreditation Program (DAP) 140/2017 

การด ารงต าแหน่งในองคก์รอืน่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  จ านวน 3 แห่ง 
(กรรมการ/ผูบ้รหิาร) 1)  ตัง้แต ่2555 กรรมการ บริษัทสยามโกลบอลเฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
 2) ตัง้แต ่2561 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ธุรกิจซเีมนตแ์ละผลิตภณัฑก์่อสรา้ง 
    บริษัทปนูซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
 3) ตัง้แต ่2561 ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ

สรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัทเอสซีจี เซรามิกส ์
จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น  จ านวน 4 แห่ง 
1) ตัง้แต ่2556 รองประธานสมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย 
2) ตัง้แต ่2562 กรรมการมลูนิธิเอสซีจี 
3) ตัง้แต ่2563 กรรมการสมาคมไทย-ลาวเพ่ือมิตรภาพ 
4) ตัง้แต ่2564  กรรมการสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม 
ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทย่อย บริษัทรว่ม และบริษัท
อื่น ๆ ของผูถื้อหุน้รายใหญ่โดยออ้ม (เอสซีจี) ท่ีอยู่นอกตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยตามท่ีไดร้บัมอบหมาย รวมจ านวน 51 แห่ง 

ประสบการณ ์ 2548-2553 ผูอ้  านวยการส านกังานวางแผนกลาง บริษัทปนูซิเมนตไ์ทย จ ากดั 
  (มหาชน) 

2553-2556 กรรมการผูจ้ดัการ บริษัทเอสซจีี โลจิสติกส ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
2556-2560 Vice President-Domestic Market เอสซีจี ซิเมนต-์ผลิตภณัฑก์่อสรา้ง 
2557-2561 กรรมการ บริษัทปนูซีเมนตเ์อเชีย จ ากดั (มหาชน) 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 
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2559-2561 รองประธาน สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
2560-2561 Vice President-Building Products and Distribution 
 Business,  ธุรกิจซีเมนตแ์ละผลิตภณัฑก์่อสรา้ง  
 บริษัทปนูซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
2560-2562 Commissioner, PT KOKOH INTI AREBAMA Tbk, Indonesia* 
2561-2563 กรรมการสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
2562-2563 President Commissioner, PT KERAMIKA INDONESIA 

ASSOSIASI, Tbk.* 
2562-2563 President Commissioner, PT KOKOH INTI AREBAMA Tbk.*  
หมายเหต:ุ *บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทที่อาจพิจารณาได้ว่าประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง
เดยีวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัท 
 กรรมการ บริษัทเอสซีจี ซิเมนต-์ผลิตภณัฑก์่อสรา้ง จ ากดั 
 กรรมการ บริษัทกระเบือ้งกระดาษไทย จ ากดั 
 กรรมการ บริษัทเอสซีจี ซิเมนต ์จ ากดั 

การเข้าประชุม คณะกรรมการบริษัท 5 ครัง้ เขา้ประชมุ   5 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
   คณะกรรมการบริหาร 6 ครัง้ เขา้ประชมุ   6 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
   สามญัผูถื้อหุน้ 1 ครัง้ เขา้ประชมุ   1 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 

การถอืหุน้ในบริษัท (ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564) 
 ของตนเอง: ไมม่ี 
 คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ: ไมม่ี 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไมม่ ี

คุณสมบัตติ้องหา้ม 
 ประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุริต:  ไมม่ ี
 ประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา: ไมม่ ี
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นายนพร สุนทรจติตเ์จริญ 
อาย ุ64  สญัชาติไทย 
เป็นกรรมการซึง่ไมม่ีอ  านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 
ต าแหน่ง กรรมการ  
วันทีเ่ข้าด ารงต าแหน่ง 16 มิถนุายน 2537  
 (ด ารงต าแหน่งถงึวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 รวมเป็นเวลา 27 ปี 9 เดือน) 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัตกิารอบรม 2523 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร ์สาขาโยธา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
   2535 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
   2550 ปริญญาบตัรจากวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร หลกัสตูร วปอ. 2549 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
   2547 Director Accreditation Program (DAP) 25/2004 
   2548 Director Certification Program (DCP) 53/2005 

การด ารงต าแหน่งในองคก์รอืน่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  จ านวน 3 แห่ง 
(กรรมการ/ผูบ้รหิาร)  1)  ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร 
  บริษัทแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
  2) กรรมการ บริษัทโฮม โปรดกัส ์เซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน) 
  3) กรรมการ บริษัทธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

  กิจการอื่น จ านวน 5 แห่ง 
  1) กรรมการ บริษัทแลนดแ์อนดเ์ฮา้สน์อรธ์อีส จ ากดั 
  2) กรรมการ บริษัทแลนดแ์อนดเ์ฮา้สน์อรธ์ จ ากดั 
  3) กรรมการ บริษัทแอล.เอช.เมืองใหม ่จ ากดั 
  4) กรรมการ บริษัทแอลเอช เรียลเอสเตท จ ากดั 
  5) กรรมการ บริษัทแอลเอช แอสเซท จ ากดั 

ประสบการณ ์  2537 - 2554 กรรมการ บริษัทบางกอกเชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 
   2538 - 2547 กรรมการ บริษัทหลกัทรพัยแ์อสเซท พลสั จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทที่อาจพิจารณาได้ว่าประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง
เดยีวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัท 

ไมม่ี 

การเข้าประชุม คณะกรรมการบริษัท 5 ครัง้ เขา้ประชมุ 5 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
  สามญัผูถื้อหุน้  1 ครัง้ เขา้ประชมุ 1 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 

การถอืหุน้ในบริษัท (ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564)   
หุน้สามญัของตนเอง จ านวน 20 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 0.000005  

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไมม่ ี

คุณสมบัตติ้องหา้ม 
 ประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุริต:  ไมม่ ี
 ประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา: ไมม่ ี
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นายณรงคเ์วทย ์วจนพานิช 
อาย ุ54 ปี  สญัชาติไทย 
เป็นกรรมการซึง่มีอ  านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 
ต าแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ 
วันทีเ่ข้าด ารงต าแหนง 9 สิงหาคม 2564  
 (ด ารงต าแหน่งถงึวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 รวมเป็นเวลา 8 เดือน) 
คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัตกิารอบรม 2532 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร ์(ตลาด) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 2541 ปริญญาโท จิตวิทยาอตุสาหกรรมและองคก์าร 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
   2564 Director Certification Program (DCP) 312/2021 

การด ารงต าแหน่งในองคก์รอืน่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย    
(กรรมการ/ผูบ้รหิาร)   - ไมม่ี 

 กิจการอื่น จ านวน 1 แห่ง 

1) ตัง้แต ่2564  กรรมการผูจ้ดัการ บริษัทคิว-คอน อีสเทอรน์ จ ากดั 

ประสบการณ ์ 2556 ผูอ้  านวยการฝ่ายบริการโครงการ   
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต-์ผลิตภณัฑก์่อสรา้ง จ ากดั 

2561 – 2564  B2B Business Director  
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต-์ผลิตภณัฑก์่อสรา้ง จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทที่อาจพิจารณาได้ว่าประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง
เดยีวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัท 

ไมม่ ี

การเข้าประชุม คณะกรรมการบริษัท    1 ครัง้ เขา้ประชมุ   1 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
   คณะกรรมการบริหาร    3 ครัง้ เขา้ประชมุ   3 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 

การถอืหุน้ในบริษัท (ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564) 
 ของตนเอง:    ไมม่ ี
 คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ: ไมม่ ี

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไมม่ ี

คุณสมบัตติ้องหา้ม 
 ประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุริต:  ไมม่ ี
 ประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา: ไมม่ ี
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2. ข้อมูลการถอืหุน้สามัญในบริษัทควอลิตีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส ์จ ากัด (มหาชน) ของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชือ่ 

ผู้ได้รับการเสนอชือ่ จ านวนหุน้สามัญ คดิเป็นร้อยละของหุน้ทีม่ีสิทธิออกเสียง
ทัง้หมด 

1.  นายนิธิ ภทัรโชค  - - 
2. นายนพร สนุทรจิตตเ์จริญ 20 0.000005 
3. นายณรงคเ์วทย ์ วจนพานิช - - 

3. ข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบยีนและบริษัท/กจิการอืน่  ๆ

ผู้ได้รับการเสนอชือ่ 

 
บริษัทจดทะเบยีน 

 
บริษัท หรือ 
กจิการอื่น 

(ทีไ่ม่ใช่บริษัท
จดทะเบยีน) 

บริษัทหรือกจิการทีอ่าจ
ท าใหเ้กดิความขัดแยง้
ทางผลประโยชนห์รือมี
สภาพเป็นการแข่งขัน
ทางธุรกจิของบริษัท จ านวน ประเภทกรรมการหรือผู้บริหาร 

1. นายนิธิ ภทัรโชค 3 แห่ง บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 
 กรรมการ  

บริษัทสยามโกลบอลเฮา้ส ์จ ากดั 
(มหาชน) 

 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
ธุรกิจซีเมนตแ์ละผลิตภณัฑก์่อสรา้ง 

      บริษัทปนูซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
 ประธานกรรมการบริษัท  

ประธานกรรมการบริหาร และ 
       กรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และ 
       บรรษัทภิบาล  
       บริษัทเอสซีจี เซรามิกส ์จ ากดั (มหาชน) 

55 แห่ง* 3 แห่ง 

2. นายนพร สนุทรจิตตเ์จริญ  3 แห่ง บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย 
 ประธานกรรมการบริษัทและประธาน

กรรมการบริหาร 
บริษัทแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการ บริษัทโฮม โปรดกัส ์เซน็
เตอร ์จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการ บริษัทธนาคารแลนด ์แอนด ์
เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

5 แห่ง ไมม่ี 

3. นายณรงคเ์วทย ์วจนพานิช ไมม่ี ไมม่ ี 1 แห่ง* ไมม่ี 

หมายเหตุ * ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
โดยออ้ม (เอสซีจี) ท่ีอยู่นอกตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยตามท่ีไดร้บัมอบหมายดว้ย 
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4. หลักเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการ 

บริษัทใชห้ลักเกณฑเ์สนอช่ือผูท่ี้จะเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระตาม
แนวทาง การพิจารณาสรรหากรรมการของบริษัท โดยพิจารณาคุณสมบัติของผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือทัง้กรรมการ  
รายเดิมและผูท้รงคณุวฒิุภายนอกเป็นรายบุคคลอย่างระเอียดรอบคอบ กล่าวคือตอ้งเป็นผูม้ีคณุสมบตัิครบถว้น
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและตามขอ้บังคบัของบริษัท มีความรูค้วามสามารถ มีประสบการณค์วามเช่ียวชาญ
เก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท มีภาวะผูน้  า มีวิสยัทศันก์วา้งไกล มีคณุธรรมและจริยธรรม มีประวตัิการท างานท่ีโปร่งใส 
ไม่ด่างพรอ้ย และสามารถกลา้แสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่างและเป็นอิสระ พรอ้มทั้งตัดสินใจดว้ยขอ้มูลและ
เหตุผล และส าหรับกรรมการรายเดิม ก็ไดพิ้จารณาถึงผลการปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าท่ีกรรมการอิสระ 
กรรมการบริษัทและอนกุรรมการ และมีวิธีการสรรหาดงันี ้

(1) เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ
ระหวา่งวนัท่ี 13 สิงหาคม – 15 พฤศจิกายน 2564 

(2) ในกรณีท่ีมีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัท 
ภิบาล จะพิจารณาและกลั่นกรองรายช่ือท่ีไดร้บัการเสนอจากผูถื้อหุน้รวมทัง้รายช่ือบุคคลจากภายนอก และ
เสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตัง้เป็น
กรรมการบริษัทตอ่ไป 

 



 

- 17 - 

 

ข้อมูลของผู้สอบบัญชีทีไ่ด้รับการเสนอชื่อประจ าปี 2565 
(จากบริษัทเคพเีอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด) 

 
 

นายไวโรจน ์จนิดามณีพิทกัษ ์ ผู้สอบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่ 3565 และผู้สอบบัญชใีนตลาดทุน 

ประวัตกิารศึกษา - ปริญญาโทดา้นการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 
  - ปริญญาตรีดา้นการบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

ประสบการณท์ างาน - หุน้สว่น (Audit Partner) บริษัทเคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
 - การใหบ้ริการสอบบญัชีส าหรบัอตุสาหกรรมหลายแขนง อาทิ ธุรกิจพลงังาน 

ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจอตุสาหกรรมและธุรกิจซือ้มาขายไป รวมถึงประสบการณ์
ท างานกบับริษัทตา่งชาติ 

  - ประกอบวิชาชีพตัง้แตปี่ 2527 
 
นางสาวพรทพิย ์ริมดุสิต ผู้สอบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่ 5565 

ประวัตกิารศึกษา - ปริญญาโทดา้นการบริหารธรุกิจ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  
  - ปริญญาตรีดา้นการบญัชี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 
ประสบการณท์ างาน - หุน้สว่น (Audit Partner) บริษัทเคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
 - การใหบ้ริการสอบบญัชีส าหรบัอตุสาหกรรมหลายแขนง อาทิ ธุรกิจเย่ือ

และกระดาษ ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจลิสซิ่ง และธุรกิจซือ้มาขายไป รวมถงึ
ประสบการณท์ างานกบับริษัทตา่งชาติ 

  - ประกอบวิชาชีพตัง้แตปี่ 2539 
 
นางสาวดุษณีย ์ยิม้สุวรรณ ผู้สอบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่ 10235 
ประวัตกิารศึกษา ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
ประสบการณท์ างาน - หุน้สว่น ( Audit Partner) บริษัทเคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

 - การใหบ้ริการสอบบญัชีส าหรบัอตุสาหกรรมหลายแขนง อาทิ ธุรกิจปิโตรเคมี 
ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจผลิต ธุรกิจซือ้มาขายไป และธุรกิจใหบ้ริการ รวมถึง
ประสบการณท์ างานกบับริษัทตา่งชาติ 

  - ประกอบวิชาชีพตัง้แตปี่ 2546 
 

ทั้งนีผู้ส้อบบัญชีทัง้ 3 รายท่ีไดร้บัการเสนอช่ือขา้งตน้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนไดเ้สียกับบริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ริหาร  
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 
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ส่ิงทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่4 

ข้อบังคับบริษัทในส่วนทีเ่ก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุน้  
 

คณะกรรมการ 
ขอ้ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนกรรมการ

ทัง้หมด ตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรและตอ้งมีคณุสมบติัตามกฎหมายก าหนด 

ขอ้ 17. ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้เป็นผูเ้ลือกตัง้กรรมการโดยใชเ้สียงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัตอ่ไปนี  ้

(1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่งหุน้ตอ่หนึ่งเสียง 
(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงใหผู้ใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บคุคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกิน
จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรอืจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง 

ขอ้ 18. ในการประชุมผูถื้อหุน้สามัญประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งอย่างนอ้ยหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถา้
จ านวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สดุกบัสว่นหนึ่งในสาม 

อนึ่งกรรมการท่ีออกตามวรรคหนึ่ง ชอบท่ีจะไดร้บัการแต่งตัง้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการไดอี้ก หากท่ีประชมุได้
เลือกเข้าด ารงต าแหน่งใหม่อีกครั้ง กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลัง  
จดทะเบียนบริษัทนัน้ใหจ้บัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุด
นัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

ขอ้ 22. ท่ีประชมุผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียง
ไม่นอ้ยกวา่สามในสี่ของจ านวนผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึง
หนึ่งของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

ขอ้ 23. กรรมการจะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิทหรอืไม่ก็ได ้

ขอ้ 27. กรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือนอ้ยกวา่จ านวนท่ีเป็นองคป์ระชมุ ใหก้รรมการท่ีเหลืออยูก่ระท าในนาม
ของคณะกรรมการไดแ้ต่เฉพาะการจดัใหมี้การประชมุผูถื้อหุน้เพื่อเลือกตัง้กรรมการแทนต าแหน่งท่ีวา่งทัง้หมด
เท่านั้น และใหค้ณะกรรมการจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนัท่ีจ  านวนกรรมการว่างลง
เหลือนอ้ยกวา่จ านวนท่ีเป็นองคป์ระชมุ 

ขอ้ 30. หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัท หรือเขา้เป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ  ากัดความรบัผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นกรรมการของ
บรษัิทเอกชนหรอืบรษัิทอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท ไม่ว่า
จะท าเพื่อประโยชนต์น หรอืประโยชนผ์ูอ่ื้น เวน้แตจ่ะแจง้ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตัง้ 

ขอ้ 32. การกระท าใดๆ จะมีผลผกูพนัตอ่บรษัิทเม่ือกรรมการสองคนลงชื่อรว่มกนัและประทบัตราส าคญัของบรษัิท 
คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดชื่อผูมี้อ  านาจลงลายมือชื่อผูกพนับริษัท พรอ้มประทบัตราส าคญัของบริษัท ทัง้นี ้
เวน้แตท่ี่ประชมุผูถื้อหุน้จะก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน 

ขอ้ 33. กรรมการมีสิทธิไดร้บัคา่ตอบแทนจากบรษัิทในรูปของเงินเดือน เงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั ผลประโยชน์
ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณา ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน 
หรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไป หรือจะใหมี้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได ้
และนอกจากนัน้ใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้ง และสวสัดิการตา่ง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลกูจา้งของบริษัทซึ่งไดร้บัเลือกตัง้ใหเ้ป็นกรรมการ
ของบรษัิทในอนัท่ีจะไดร้บัคา่ตอบแทนหรอืผลประโยชนจ์ากบรษัิทในฐานะท่ีเป็นลกูจา้งบรษัิท 
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การประชุมผู้ถือหุน้ การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผุ้ถือหุน้ และสิทธิของผู้ถือหุน้ในการออกเสียงลงคะแนน 
 
ขอ้ 34. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชมุผูถื้อหุน้ เป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในสี่เดือนนบัแต่วนัสิน้สุดรอบปี

บญัชีของบรษัิท 
การประชมุผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกลา่วแลว้ ใหเ้รียกวา่ “การประชมุวิสามญั” 
คณะกรรมการจะเรียกการประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร  
ผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมดจะ
เขา้ชื่อกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเรื่อง
และเหตผุลในการท่ีขอใหเ้รียกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักลา่วดว้ย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้
การประชมุผูถื้อหุน้ภายในสี่สิบหา้วนันบัแตว่นัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัใหมี้การประชมุภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึ่งเขา้ชื่อกัน
หรอืผูถื้อหุน้คนอ่ืน ๆ รวมกนัไดจ้  านวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ัน้จะเรียกประชมุเองก็ไดภ้ายในสี่สิบหา้วนันบัแต่วนัครบ
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนีถื้อว่าเป็นการประชมุผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบริษัท
ตอ้งรบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมุผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคหา้ครัง้ใดจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่ง
มารว่มประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 37 ผูถื้อหุน้ตามวรรคหา้ตอ้งรว่มกนัรบัผิดชอบชดใช้
คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษัิท 
การประชมุใหญ่ของบริษัทใหจ้ดัขึน้ ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตัง้ส  านกังานใหญ่ของบริษัท หรอืจงัหวดัใกลเ้คียงหรือท่ีอ่ืน
ใดตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

ขอ้ 35. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนังสือนัดประชมุ ระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการ
ประชมุ และเรือ่งท่ีจะเสนอตอ่ท่ีประชมุพรอ้มรายละเอียดตามสมควรโดยระบใุหช้ดัเจนว่าเป็นเรือ่งจะเสนอเพื่อทราบ 
เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ 
และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนังสือพิมพ์
ติดตอ่กนัสามวนัก่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกวา่สามวนั  

สถานท่ีท่ีจะใชป้ระชุมตามวรรคหนึ่ง ใหอ้ยู่ในทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตัง้ของส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานท่ีอ่ืนใด
ตามท่ีคณะกรรมการจะก าหนดให ้

ขอ้ 36. ผูถื้อหุน้จะมอบฉันทะใหผู้อ่ื้นออกเสียงแทนตนในการประชมุผูถื้อหุน้ก็ได ้แต่การมอบฉนัทะตอ้งท าเป็นหนงัสือ
ตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนด 

ขอ้ 37. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชมุไม่นอ้ยกว่าย่ีสิบหา้คน
หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหนึ่งชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้ร่วม
ประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนัดเพราะผูถื้อหุ้นขอ ให้การ
ประชมุนัน้เป็นอนัระงบัไป ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชุม
ใหม่ และใหส้่งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบั
วา่ตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ขอ้ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ถา้ประธานกรรมการไม่มาเขา้ประชุมจนล่วงเวลานดัไปแลว้ครึง่
ชั่วโมง ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุมแทน ถา้ไม่มีหรือมีแต่ไม่มาเขา้ประชุม หรือไม่สามารถ
ปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซึง่มาประชมุเลือกผูถื้อหุน้คนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชมุ 

ขอ้ 39. ในการออกเสียงลงคะแนน ใหถื้อว่าหุน้หนึ่งมีหนึ่งคะแนน มติของท่ีประชมุผูถื้อหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนน
เสียงดงัตอ่ไปนี ้ 
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(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนน
เสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด  

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ก) การขายหรอืโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส  าคญัใหแ้ก่บคุคลอ่ืน 
ข) การซือ้หรอืรบัโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรอืบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิท 
ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส  าคัญ การ

มอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืน โดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบง่
ก าไรขาดทนุกนั 

ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรอืขอ้บงัคบัของบรษัิท 
จ) การเพิ่มทนุหรอืลดทนุของบรษัิท หรอืการออกหุน้กูข้องบรษัิท 
ฉ) การควบหรอืเลิกบรษัิท 

ขอ้ 40. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้  
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุแสดงวา่ในรอบปีท่ีผา่นมากิจการของบรษัิทไดจ้ดัการไป 
(2) พิจารณาและอนมุติังบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร (ถา้มี) 
(4) เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทน 
(6) กิจการอ่ืนๆ  

การบัญชี การเงนิ และการสอบบัญชี 
ขอ้ 43. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทเสนอต่อท่ี

ประชมุผูถื้อหุน้ในการประชมุสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุติังบดลุและบญัชีก าไรขาดทุนนี ้คณะกรรมการตอ้ง
จดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สรจ็ก่อนน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 44. คณะกรรมการตอ้งจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีใ้หผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือนดัประชมุสามญัประจ าปี 
(1) ส าเนางบดลุและบญัชีก าไรขาดทุนท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พรอ้มกบัรายงานการตรวจสอบบญัชีของ

ผูส้อบบญัชี 
(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

ขอ้ 45. หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่หา้ม
มิใหจ้า่ยเงินปันผล  
เงินปันผลใหแ้บง่ตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กนั 
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว ในเม่ือเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควร
พอท่ีจะท าเช่นนี ้และรายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลใหก้ระท า
ภายใน 1 เดือนนับแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการลงมติแลว้แต่กรณี ทั้งนีใ้หแ้จง้เป็นหนังสือไปยัง 
ผูถื้อหุน้และใหโ้ฆษณาค าบอกกลา่วการจา่ยเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพด์ว้ย 

ขอ้ 47. บริษัทตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ย
ยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

 เม่ือไดร้บัอนมุติัจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้แลว้ บรษัิทอาจโอนทนุส ารองอ่ืน ทนุส ารองตามกฎหมาย และทนุส ารองส่วน
ล า้มลูคา่หุน้ตามล าดบั ไปชดเชยผลขาดทนุสะสมของบรษัิทได ้

ขอ้ 50. ผูส้อบบญัชีมีหนา้ท่ีเขา้รว่มประชมุในการประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัททุกครัง้ท่ีมีการพิจารณางบดลุ บญัชีก าไรขาดทุน 
และปัญหาเก่ียวขอ้งกับบัญชีของบริษัท เพื่อชีแ้จงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและ
เอกสารของบรษัิทท่ีผูถื้อหุน้จะพงึไดร้บัในการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นัน้แก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 

       



สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่5 
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หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การยืน่แบบค าร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) 
และการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน 

ส าหรับการประชุมผู้ถอืหุน้ผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

 

ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่ีประสงคเ์ขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) ตอ้งย่ืนแบบค ารอ้งลว่งหนา้เพ่ือเขา้
ร่วมประชุม (E-Request) โดยด าเนินการใหค้รบถว้นตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 5 และ 6 ทั้งนี ้บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รบั
ลงทะเบียน กรณีท่ีเอกสารหรือหลกัฐานไมค่รบถว้นหรือไมถ่กูตอ้งหรือไมเ่ป็นไปตามเง่ือนไข 

 

  

ผูถื้อหุน้หรือผูร้ ับมอบฉันทะตอ้งเตรียมและแนบเอกสารพรอ้มกับการย่ืนแบบค ารอ้งล่วงหนา้เพ่ือเข้าร่วมประชุมผ่าน 
สื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-Request) ใหค้รบถว้นตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 5 

บุคคลธรรมดา 

1.  กรณีผู้ถอืหุน้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ด้วยตนเอง 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาใบขบัข่ี หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณี
เป็นชาวต่างประเทศ) ซึ่งผูถื้อหุน้ไดล้งลายมือช่ือรบัรองส าเนาถูกตอ้ง และหากมีการเปลี่ยนช่ือ - นามสกุล ใหย่ื้น
หลกัฐานประกอบดว้ย 

2. กรณีมอบฉันทะ 

2.1 หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือ
ช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

2.2  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาใบขบัข่ี หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูม้อบฉันทะซึ่งผูม้อบฉันทะไดล้งลายมือช่ือรบัรองส าเนาถูกตอ้ง และหากมี
การเปลี่ยนช่ือ - นามสกลุ ใหย่ื้นหลกัฐานประกอบดว้ย  

2.3 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาใบขบัข่ี หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉันทะ ซึง่ผูร้บัมอบฉนัทะไดล้งลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง และหาก
มีการเปลี่ยนช่ือ - นามสกลุ ใหย่ื้นหลกัฐานประกอบดว้ย 

นิตบุิคคล 

1. กรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิตบุิคคลมาร่วมประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ด้วยตนเอง 

1.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวขา้ราชการ หรือส าเนาใบขับข่ี หรือส าเนาหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง และหากมีการเปลี่ยนช่ือ - นามสกลุ ให้
ย่ืนหลกัฐานประกอบดว้ย 

1.2 ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนเป็นนิติบคุคล (มีอายไุมเ่กิน 1 ปี) ท่ีรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนาม
แทนนิติบุคคล (กรรมการผูม้ีอ  านาจ) ท่ีเขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่า
ผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการผูม้ีอ  านาจ) ท่ีเขา้รว่มประชมุมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้ 

 

1. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 
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2. กรณีมอบฉันทะ 

2.1 หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือ
ช่ือของผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

2.2 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาใบขบัข่ี หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคลท่ีลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถูกตอ้ง และหากมี
การเปลี่ยนช่ือ - นามสกลุ ใหย่ื้นหลกัฐานประกอบดว้ย  

2.3 ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจ
กระท าการแทนนิติบคุคล และหนงัสือมอบอ านาจ (ถา้มี) ทัง้นี ้เอกสารตามขอ้นี ้ตอ้งมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่า
บคุคลท่ีลงลายมือช่ือเป็นผูม้อบฉนัทะในหนงัสือมอบฉนัทะเป็นผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ 

2.4 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาใบขบัข่ี หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ ซึง่ไดล้งลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง และหากมีการเปลี่ยนช่ือ 
- นามสกลุ ใหย่ื้นหลกัฐานประกอบดว้ย 

3.  กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝากและดูแลหุน้ 

3.1  ใหเ้ตรียมและแสดงเอกสารเช่นเดียวกบัผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบคุคล ขอ้ 1 หรือ 2 

3.2 ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน ตอ้งส่ง
หลกัฐานดงัตอ่ไปนีเ้พ่ิมเติม 

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทนุต่างประเทศให ้Custodian เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือ
มอบฉนัทะแทน 

(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจ Custodian 

ทัง้นี ้เอกสารท่ีมิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ย และใหผู้ถื้อหุน้หรือ
ผูแ้ทนนิติบคุคลนัน้รบัรองความถกูตอ้งของค าแปล 

 

 

กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไดก้ าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะไวจ้  านวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ เรื่อง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ดงันี ้

 แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทั่วไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซอ้น 

 แบบ ข.  เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีก าหนดรายการตา่ง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 

 แบบ ค.  เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝาก
และดแูลหุน้ 

บริษัทไดจ้ัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยก์ าหนด หากผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะใช้
หนงัสือมอบฉนัทะแบบอื่นสามารถดาวนโ์หลดไดจ้าก www.qcon.co.th  

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ไดอ้อกประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 79/2564 
เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการชกัชวนเป็นการทั่วไปเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ของบริษัทมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชมุผูถื้อหุน้และออกเสียงลงคะแนนแทน 

2. วิธีการมอบฉันทะ 
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ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2564 มีผลบังคับใชต้ัง้แต่วันท่ี 16 มกราคม 2565 ซึ่งผูถื้อหุน้สามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมหรือ
สามารถดาวนโ์หลดไดจ้าก www.sec.or.th 

ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ด้วยตนเอง สามารถ 
มอบฉนัทะไดโ้ดยด าเนินการดงันี ้

1. ใหใ้ชห้นงัสือมอบฉันทะท่ีบริษัทไดจ้ดัส่งมาให ้หรือตามแบบอื่นขา้งตน้เพียงแบบเดียวเท่าน้ัน ส  าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีไมใ่ช่ 
Custodian จะเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านัน้ 

2. มอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ หรือเลือกมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง 
โดยใหร้ะบุช่ือพรอ้มรายละเอียดของบุคคลท่ีผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหนา้ช่ือกรรมการอิสระ 
ตามท่ีบริษัทระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะโดยเลือกเพียงคนเดียวใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะในการเขา้รว่มประชมุดังกลา่ว  

3. ผูถื้อหุน้ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้โดยมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได ้
และผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉันทะเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนนอ้ยกว่าจ านวนท่ีตน
ถืออยู่ได ้เวน้แตเ่ป็นผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือตามสมดุทะเบียนเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให  ้Custodian ในประเทศ
ไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

4. บริษัทจะปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท ในหนงัสือมอบฉันทะเพ่ืออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ พรอ้มทัง้ขีดฆ่า
ลงวนัท่ีท่ีท าหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่ว เพ่ือใหถ้กูตอ้งและมีผลผกูพนัตามกฎหมาย  

5. การมอบฉนัทะเพ่ือเขา้รว่มประชมุแทนตนเอง 

5.1 กรณีมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นเขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) แทนตนเอง  

ผูถื้อหุน้หรือผูร้ ับมอบฉันทะโปรดด าเนินการตามขอ้ 1-2 และย่ืนแบบค ารอ้งเพ่ือเขา้ร่วมประชุม (E-Request) 
ล่วงหนา้เพ่ือขอรับ Username และ Password ส าหรับใชล้งทะเบียนเขา้ร่วมประชุม ตามรายละเอียดเก่ียวกับ
ขัน้ตอนการย่ืนแบบค ารอ้งเพ่ือเขา้ร่วมประชุม (E-Request) และการใชง้านระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ 
(E-Meeting) ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 6 และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบฉบับจริงไป
ยังบริษัท 

5.2 กรณีมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระเขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) แทนตนเอง  

ผูถื้อหุน้โปรดด าเนินการตามขอ้ 1-2 และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบฉบับจริงไปยังบริษัท 
โดยไม่ต้องยืน่แบบค าร้องเพือ่เข้าร่วมประชุม (E-Request) อกี 

6. ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริง และเอกสารประกอบพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง ไปยังส  านักงาน
เลขานุการบริษัท ชัน้ 19 อาคารเอสซีจี 100 ปี เลขท่ี 1 ถนนปูนซิเมนตไ์ทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 
10800 เพ่ือใหส้  านกังานเลขานุการบริษัทไดร้บัและตรวจสอบเอกสารก่อนการประชุม ภายในวนัพฤหสับดีท่ี 24 มีนาคม 
2565 โดยระบุขอ้ความ “ส าหรับการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ของบริษัทควอลิตีค้อนสตรัคชั่นโปรดัคส ์จ ากัด (มหาชน)  
(“Q-CON”)” บนหนา้ซองไปรษณียด์ว้ย  

7. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะยกเลิกการมอบฉันทะ ใหผู้ถื้อหุน้แจง้ความประสงคเ์ป็นหนงัสือต่อบริษัทก่อนเริ่มการประชุม
ผูถื้อหุน้ 
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ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่ีประสงคจ์ะเข้าร่วมประชุม E-Meeting โปรดย่ืนแบบค ารอ้งเพ่ือเข้าร่วมประชุม (E-Request) 
ลว่งหนา้ก่อนการประชุม เพ่ือขอรบั Username และ Password ส  าหรบัใชล้งทะเบียนเขา้รว่มประชุม โดยบริษัทจะเปิดระบบให้
ย่ืนแบบค ารอ้งและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ ล่วงหน้าตั้งแต่วันศุกรท์ี่ 18 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป 
จนกวา่การประชมุจะแลว้เสร็จ และหลงัจากท่ีบริษัทไดต้รวจสอบเอกสารลงทะเบียนและอนุมตัิการแบบค ารอ้งของท่านแลว้ ท่าน
จะไดร้บัอีเมลแจง้ขอ้มลู Username และ Password และลิงกส์  าหรบัใชล้งทะเบียนเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ในวนัประชมุผูถื้อหุน้ ซึง่
ระบบจะเปิดใหล้งทะเบียนเขา้รว่มประชมุไดใ้นวนัศกุรท่ี์ 25 มีนาคม 2565 ตัง้แตเ่วลา 12.00 น. เป็นตน้ไป 

ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะสามารถเขา้ใชง้านระบบ E-Request ไดท่ี้ 
https://app.inventech.co.th/QCON145014R 

 
 
 

หรือสแกน QR Code 

ทัง้นี ้รายละเอียดเก่ียวกับขั้นตอนการย่ืนแบบค ารอ้งเพ่ือเขา้ร่วมประชุม (E-Request) และการใชง้านระบบประชุมผ่าน 
สื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 6 

 

 

หลักเกณฑก์ารลงคะแนนเสียง 

วาระทั่วไป 

1. ส าหรบัการประชุมผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าผ่านระบบ 
Inventech Connect โดยใหน้บัหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้ ซึ่งผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เวน้แต่เป็นการ
ออกเสียงของ Custodian) 

2. ในกรณีมอบฉนัทะ 
2.1 ในกรณีท่ีผูม้อบฉนัทะระบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในหนงัสือมอบฉันทะแลว้ บริษัทจะบนัทึกการ

ออกเสียงลงคะแนนดงักลา่ว โดยผูร้บัมอบฉนัทะไมจ่ าเป็นตอ้งลงคะแนนเสียงขณะประชมุอีก 

2.2 กรณีผูม้อบฉนัทะไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ หรือระบไุว้
ไมช่ดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากท่ีระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ รวมถึง
กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ผูร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้
ตามท่ีเห็นสมควร 

วาระเลือกตัง้กรรมการ 

ขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 17 ก าหนดให ้

(1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่งหุน้ตอ่เสียงหนึ่ง 

(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ 
แตจ่ะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้

3. การยืน่แบบค าร้องเพือ่เข้าร่วมประชุม (E-Request)  

4. การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน 
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(3) บคุคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีพงึมีหรือจะพึงเลือกตัง้
ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ 
ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

วิธีปฏบิัตใินการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

(1) ประธานท่ีประชุมจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ
ลงคะแนนเสียงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะผ่านระบบ และจะเปิดใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงผ่าน
ระบบ Inventech Connect วาระละ 1 นาที รวมถงึวาระการเลือกตัง้กรรมการจะเปิดใหล้งคะแนนรายบคุคลคนละ 1 นาที 

(2) การออกเสียงลงคะแนน ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้ ับมอบฉันทะเลือกวาระท่ีจะออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดง
ตวัเลือกส าหรบัการออกเสียงลงคะแนน ทัง้หมด 4 แบบ คือ 1. เห็นดว้ย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นดว้ย (สีแดง) 3. งดออกเสียง 
(สีสม้) และ 4. ยกเลิกการลงคะแนนเสียงลา่สดุ* (สีฟ้า) โดยใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะเลือกออกเสียงตามความเห็น
เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เวน้แต่เป็นการออกเสียงของ  Custodian ท่ีในหนังสือมอบฉันทะก าหนดใหแ้บ่งแยกคะแนน
เสียงได)้ 

หมายเหต ุ: * หากเลือก “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงลา่สดุ” หรือ ไมก่ดตวัเลือกใด ๆ ระบบจะน าคะแนนเสียงเทไปยงั
ผลคะแนน “เห็นดว้ย” 

การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงไดจ้นกว่าวาระนัน้จะปิดการส่งผลการลงคะแนน 

มตขิองทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้น (นอกเหนือจากวาระเลือกตัง้กรรมการ) จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้ 

 กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของท่ีประชมุ 
 กรณีอื่น ๆ ซึง่มีกฎหมาย หรือขอ้บงัคบับริษัทก าหนดไวแ้ตกตา่งจากกรณีปกติ มติของท่ีประชมุจะเป็นไปตามท่ีกฎหมาย

หรือขอ้บงัคบันัน้ก าหนด โดยประธานในท่ีประชมุจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ในท่ีประชมุรบัทราบก่อนการลงคะแนนในแตล่ะวาระ
ดงักลา่ว 

 หากคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมอีกหนึ่งเสียงตา่งหากเป็นเสียงชีข้าด 
 ผูถื้อหุน้ใดมีสว่นไดเ้สียเป็นพิเศษในมติใด หา้มมิใหอ้อกเสียงในมตินัน้เวน้แตเ่ป็นการออกเสยีงลงคะแนนเพ่ือเลือกตัง้

กรรมการ 

การนับคะแนนเสียงและการแจ้งการนับคะแนน 

ประธานท่ีประชุมหรือผูท่ี้ประธานท่ีประชุมมอบหมาย จะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงใหท่ี้ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม
ในแต่ละวาระ และเมื่อครบเวลาท่ีประธานฯ ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะลงคะแนนเสียงแลว้ ระบบจะประมวลผลจากคะแนน
เสียงของผูถื้อหุน้ตามวิธีปฏิบตัิในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และจะแจง้ผลการนบัคะแนนทุกวาระใหผู้ถื้อหุน้ไดท้ราบ
ก่อนเสรจ็สิน้การประชมุ 

บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) โดยใช้วิธี
ลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Inventech Connect ซึง่ไมใ่ชบ้ตัรยืนยนัการลงคะแนน จงึจะไมม่ีกรณีท่ีถือวา่เป็นบตัรเสีย 

 



สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่6 
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ขัน้ตอนการยืน่แบบค าร้องเพือ่เข้าร่วมประชุม (E-Request) และ 
การใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์(E-Meeting)  

ผังภาพแสดงขัน้ตอนการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะยื่นแบบค ำรอ้งเขำ้รว่มประชมุ กรอกขอ้มลู
และแนบเอกสำรประกอบ ผ่ำน Web browser โดยใหเ้ขำ้ไปที่เว็บไซต ์
https://app.inventech.co.th/QCON145014R หรอืสแกน QR Code 

กรอกขอ้มลูส ำหรบัยื่นแบบค ำรอ้ง (E-Request) 

สง่แบบค ำรอ้ง  

เจำ้หนำ้ที่พิจำรณำ
อนมุตัิค  ำรอ้ง 

แจง้ผลกำรอนมุตัิผำ่นอเีมลและน ำสง่ลงิก ์
ส ำหรบัลงทะเบียนเพือ่เขำ้รว่มประชมุ 

ลงทะเบียนเพื่อเขำ้รว่มประชมุ (E-Register) 

รบัชมถ่ำยทอดสด และลงคะแนนเสยีง (E-Voting) 

ระบบแจง้อีเมลตอบกลบัผูถื้อหุน้วำ่ไดร้บัแบบค ำรอ้ง 
และก ำลงัด ำเนินกำรตรวจสอบ 

ขัน้ตอนนีจ้  ำนวนหุน้ของผูถื้อหุน้ถกูนบัเป็นองคป์ระชมุ 

ผ่านการอนุมัต ิไม่ผ่านการอนุมัต ิ

ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ 
แกไ้ขและสง่เอกสำรเพิ่มเติม 

ระบบแจง้อีเมลแจง้กำรปฎิเสธแบบค ำรอ้ง 

ด ำ
เน
ินก
ำร
ก่อ

นว
นัป

ระ
ชมุ
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หมายเหตุ กำรท ำงำนของระบบประชุมผำ่นสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์และระบบ Inventech Connect ขึน้อยู่กบัระบบอินเทอรเ์น็ตท่ีรองรบัของผูถื้อหุน้หรือ
ผูร้บัมอบฉนัทะ รวมถึงอปุกรณแ์ละ/หรอืโปรแกรมของอปุกรณ ์กรุณำใชอ้ปุกรณแ์ละ/หรอืโปรแกรมดงัตอ่ไปนีใ้นกำรใชง้ำนระบบ 

1. ความเร็วของอนิเทอรเ์น็ตทีแ่นะน า 
- High Definition Video: ควรมีควำมเรว็อินเทอรเ์น็ตท่ี 2.5 Mbps (ควำมเรว็อินเทอรเ์น็ตท่ีแนะน ำ) 
- High Quality Video: ควรมีควำมเรว็อินเทอรเ์น็ตท่ี 1.0 Mbps   
- Standard Quality Video: ควรมีควำมเรว็อินเทอรเ์น็ตท่ี 0.5 Mbps  

2. อุปกรณท์ีส่ามารถใช้งานได้ 
- โทรศพัทเ์คลื่อนท่ี/อปุกรณแ์ท็ปเลต็ ระบบปฏิบติักำร IOS หรอื Android  
- เครือ่งคอมพิวเตอร/์เครือ่งคอมพิวเตอรโ์น๊ตบุ๊ค ระบบปฏิบติักำร Windows หรอื Mac 

3. อนิเทอรเ์น็ตเบราวเ์ซอร ์Firefox หรือ Chrome (เบราวเ์ซอรท์ีแ่นะน า) หรือ Safari 

กรณีมอบฉันทะ ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะจะตอ้ง
สง่เอกสำรตำมที่ระบใุนสิ่งที่สง่มำดว้ยล ำดบัที่ 5 

มำยงับรษัิทดว้ย 
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วิธีปฏิบัตใินการเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์Inventech Connect 

ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่ีประสงคจ์ะเขำ้ประชมุผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์โปรดด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนกำรย่ืนแบบ
ค ำรอ้งก่อนเขำ้รว่มประชมุผำ่นส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ดงันี ้ 

ข้ันตอนการยืน่แบบค าร้องเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสก่์อนการประชุม 

1. ย่ืนแบบค ำรอ้งเขำ้รว่มประชมุ กรอกขอ้มลูและแนบเอกสำรประกอบ ผ่ำน Web browser ใหเ้ขำ้ไปท่ี 
https://app.inventech.co.th/QCON145014R หรือสแกน QR Code นี ้เพ่ือเขำ้สูร่ะบบ   
และด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนดำ้นลำ่ง   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. ส ำหรบัผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเขำ้รว่มประชมุผ่ำนสื่ออิเลก็ทรอนิกสด์ว้ยตนเอง หรือโดยผูร้บัมอบฉนัทะท่ีไมใ่ช่กรรมกำรบริษัท 
ระบบลงทะเบียนย่ืนแบบค ำรอ้งจะเปิดใหด้  ำเนินกำรย่ืนค ำรอ้งล่วงหนำ้ก่อนวนัประชุมตัง้แต่วันศุกรท์ี ่18 มีนาคม 2565 

เวลา 08.30 น. จนกว่ำจะปิดกำรประชุม 

3. ในวันประชุม ระบบประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกสจ์ะเปิดใหเ้ขำ้ระบบไดใ้นวันศุกรท์ี่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 12:00 น. 

(ก่อนเปิดประชุม 2 ช่ัวโมง) โดยผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะใช ้Username และ Password ท่ีไดร้บัและปฏิบัติตำม
คูม่ือกำรใชง้ำนในระบบ 

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท 

หำกผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้รรมกำรอิสระของบริษัท ใหด้  ำเนินกำรตำมสิ่งท่ีส่งมำดว้ยล ำดับท่ี 5 แลว้จัดส่ง 
หนงัสือมอบฉนัทะพรอ้มเอกสำรประกอบมำยงับริษัท ภายในวันพฤหสับดทีี ่24 มีนาคม 2565   

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถตดิต่อ Inventech Call Center 

โทร:   0 2931 9134 

Line@:  @inventechconnect 
ใหบ้ริกำรระหวำ่งวนัท่ี 18–25 มีนำคม 2565 เวลำ 08.30 – 17.30 น. 
(เฉพาะวันท าการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ)์ 
 

1) คลกิลงิก ์URL หรอืสแกน QR Code จำกหนงัสอืเชิญประชมุ 
2) เลอืกประเภทในกำรยื่นแบบค ำรอ้ง 
3) กรอกขอ้มลูของทำ่นตำมแบบลงทะเบียนและแนบเอกสำรตำมที่ระบบแสดง 
4)  เพื่อยอมรบัเง่ือนไขและตกลงปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดกำรเขำ้รว่มประชมุ 
5) กดปุ่ ม “สง่แบบค ำรอ้ง / Request” 
6) รออีเมลจำกเจำ้หนำ้ที่แจง้รำยละเอยีดขอ้มลูกำรประชมุและ Username & Password 
** 1 บัญชอีีเมล ตอ่ 1 เลขทะเบียนผู้ถอืหุน้ ** 

 

แจ้งปัญหาการใช้งาน 
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ข้ันตอนการตดิตั้ง Webex Meetings 

1. ส าหรับระบบปฏิบัตกิาร iOS 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ส าหรับระบบปฏิบัตกิาร Android 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ส าหรับระบบปฏิบัตกิาร Windows 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) เขำ้ App Store  
2) พิมพ ์Webex Meetings ท่ีช่องคน้หำ  
3) กดปุ่ ม “รับ” เพ่ือติดตัง้แอปพลิเคชนั 

4) รอ สกัครู ่ระบบท ำกำรดำวนโ์หลดแอปพลิเคชนั 
5) เสร็จสิน้ ขัน้ตอนกำรติดตัง้ จะแสดงไอคอนแอปพลิเคชนับนหนำ้จอ 

 

1) เขำ้ Play Store  
2) พิมพ ์Webex Meetings ท่ีช่องคน้หำ  
3) กดปุ่ ม “ตดิตั้ง” เพ่ือติดตัง้แอปพลิเคชนั 
4) รอ สกัครู ่ระบบท ำกำรดำวนโ์หลดแอปพลิเคชนั 
5) เสร็จสิน้ ขัน้ตอนกำรติดตัง้ จะแสดงไอคอนแอปพลิเคชนับนหนำ้จอ 

 

 

1) เขำ้เว็บไซต ์https://www.webex.com/downloads.html 

2) กดปุ่ ม “For Windows (64bit)” หรือ “For Windows (32bit)” เลือก
ตำมระบบปฏิบตักิำรท่ีเครื่องของคณุรองรบั 

3) คลิกไฟล์ท่ีดำวน์โหลด “webex.msi”  เ พ่ือท ำกำรเข้ำสู่กำรติดตั้ง
โปรแกรม Webex Meetings 

4) กดปุ่ ม “Next” เพ่ือท ำกำรตดิตัง้โปรแกรม 
5) รอ สกัครู ่ระบบท ำกำรตดิตัง้โปรแกรม 
6) กดปุ่ ม “Finish” เม่ือระบบตดิตัง้โปรแกรมเสรจ็แลว้ 
7) กดปุ่ ม “Agree” เพ่ือยอมรบัเง่ือนไขในขอ้ตกลงสิทธ์ิกำรใชง้ำน 
8) พิมพ ์“อีเมลของคุณ” และ กดปุ่ ม “Next” เพ่ือเขำ้ใชง้ำน 
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ข้ันตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Register) 

1. คลิกลิงก ์URL ท่ีไดร้บัจำกอีเมลส ำหรบัเขำ้หอ้งประชมุ 

2. น ำ Username และ Password มำกรอก หรือขอรหสั OTP ในกำรเขำ้สูร่ะบบ 

3. กดปุ่ ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” โดยคะแนนเสียงตำมจ ำนวนหุน้ของ Username นี ้จะถกูนบัเขำ้องคป์ระชมุ 

4. กดปุ่ ม “รับชมถ่ายทอดสด” 

กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop กรุณำกรอกรำยละเอียดเพ่ือลงทะเบียนเข้ำรับชมถ่ำยทอดสดผ่ำน Application 
Webex Meetings ดงันี ้

1) กรอกอีเมล ในช่อง Email Address ใหต้รงกบัอีเมลท่ีท ำกำรย่ืนแบบค ำรอ้ง 

2) กดปุ่ ม “Join Now” 

3) กด “Run a temporary application” 

4) กดไฟลท่ี์ดำวนโ์หลด 

5) กดปุ่ ม “Join Event” เพ่ือเขำ้รว่มประชมุ 
 

กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad กรุณำกรอกรำยละเอียดเพ่ือลงทะเบียนเขำ้รบัชมถ่ำยทอดสดผ่ำน Application  
Webex Meetings ดงันี ้

1) กดปุ่ ม “Join” 
กรณีไมเ่คยเขำ้ใชง้ำน Webex Meetings มำก่อน 
ให ้กดปุ่ ม “ACCEPT” (กรณีเป็น Android)  
หรือ กดปุ่ ม “I Accept” (กรณีเป็น iOS) 

2) กรอกช่ือ ในช่อง Name, กรอกอีเมล ในช่อง Email Address  
ใหต้รงกบัอีเมลท่ีท ำกำรย่ืนแบบค ำรอ้ง 

3) กด “ตกลง”, “อนุญาต” กำรเขำ้ถึงตำ่ง ๆ ของ Application 

4) กดปุ่ ม “Join” เพ่ือเขำ้รว่มประชมุ 
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ข้ันตอนการลงคะแนนเสียง (E-Voting) 

กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop 

1) กดปุ่ ม “Continue” ท่ีเมน ู“Multimedia Viewer” 
2) กรอก Username และ Password เดียวกบัท่ีไดร้บัจำกอีเมล หรือขอรหสั OTP ในกำรเขำ้สูร่ะบบ  
3) กดปุ่ ม “เข้าสู่ระบบ” 
4) กดเมน ู“การลงคะแนน” หรือสญัลกัษณ ์ 
5) เลือกวำระท่ีตอ้งกำรลงคะแนนเสียง 
6) กดปุ่ มลงคะแนนเสียงตำมควำมประสงค ์
7) ระบบจะแสดงสถำนะของกำรลงคะแนนเสียงลำ่สดุท่ีไดท้  ำกำรเลือกลงคะแนน 

 
กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad 

1) กดท่ีเมน ู“Participants” หรือสญัลกัษณ ์
2) กดท่ีเมน ู“Chat” และเลือกท่ีขอ้ควำมจำก Inventech Connect (กรณีเป็น Android)  

หรือ กดท่ีเมน ู“Chat” หรือสญัลกัษณ ์          (กรณีเป็น iOS) 
3) กดลิงกส์  ำหรบักำรลงทะเบียนและลงคะแนนเสียง 
4) จำกนัน้กดปุ่ ม “Continue”  
5) กรอก Username และ Password เดียวกบัท่ีไดร้บัจำกอีเมล หรือขอรหสั OTP ในกำรเขำ้สูร่ะบบ 
6) กดปุ่ ม “เข้าสู่ระบบ” 
7) กดเมน ู“การลงคะแนน” หรือสญัลกัษณ ์ 
8) เลือกวำระท่ีตอ้งกำรลงคะแนนเสียง 
9) กดปุ่ มลงคะแนนเสียงตำมควำมประสงค ์

10) ระบบจะแสดงสถำนะของกำรลงคะแนนเสียงลำ่สดุท่ีไดท้  ำกำรเลือกลงคะแนน 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

 

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด  
กรุณากดปุ่ม  
    
(ซึ่งหมำยควำมว่ำ หำกเลือก “ยกเลิกกำรลงคะแนนเสียงล่ำสุด” หรือ ไม่กด
ตวัเลือกใด ๆ ระบบจะน ำคะแนนเสียงไปรวมกบัผลคะแนน “เห็นดว้ย”)  
โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิด
รับผลคะแนนในวาระน้ัน 
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ข้ันตอนการถามค าถามผ่านระบบ Inventech Connect 

กดเมนู “การส่งค าถาม” หรือสัญลักษณ ์ 

 

กรณีการพมิพค์ าถาม 

1) เลือกวำระท่ีตอ้งกำรสอบถำมค ำถำม 

2) พิมพค์  ำถำมแลว้ กด สง่   

 

กรณีการถามผ่านภาพและเสียง 

1) เลือกวำระท่ีตอ้งกำรสอบถำมค ำถำม 

2) กดปุ่ ม “จองคิวสอบถามผ่านภาพและเสียง” หรือสญัลกัษณ ์ 

3) กรอกช่ือท่ีใชบ้น Webex 

4) กดปุ่ ม “จองคิว” หรือสญัลกัษณ ์ 

5) รอสญัญำณจำกเจำ้หนำ้ท่ีในกำรใหค้วิถำมค ำถำมทำงชอ่ง Chat 
 

 
คู่มือการตดิตั้ง Application Webex Meetings และคู่มือการใช้งาน Inventech Connect 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*หมำยเหตกุำรใชง้ำน 
 

กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุน้มากกว่า 1 คน 
ผูเ้ขำ้รว่มประชมุสำมำรถกดปุ่ ม “สลับบัญช”ี 
เพื่อลงคะแนนเสยีง โดยบญัชีก่อนหนำ้จะยงัถกู

นบัเป็นฐำนในกำรประชมุ 

กรณีออกจากการประชุม 
ผูเ้ขำ้รว่มประชมุสำมำรถกดปุ่ ม 

“ออกจากการประชุม” 
ซึง่ระบบจะน ำคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้/ 
ผูร้บัมอบฉนัทะออกจำกกำรประชมุส ำหรบั 
วำระท่ีที่ประชมุยงัไมไ่ดล้งคะแนนเสยีง 

คู่มือการใช้งาน 
ยืน่แบบค าร้องผ่าน E-Request 

คู่มือการติดตั้ง 
Application Webex Meetings 

คู่มือการใช้งาน 
ระบบ Inventech Connect 



สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7 
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ข้อมูลของกรรมการอสิระทีบ่ริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุน้ 

 

รายชื่อกรรมการอิสระ อาย ุ ต าแหน่งในบริษัท ที่อยู ่
การมีส่วนได้เสียพิเศษ* 

ในวาระที่เสนอ 

1. นายการุญ จนัทรางศ ุ 72 ปี กรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

144 หมูท่ี่ 16 
ถนนอดุมสรยทุธ ์
ต าบลบางกระสัน้ 
อ าเภอบางปะอิน 

จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 
13160 

 
 

ไมม่ีสว่นไดเ้สยีพเิศษใน
วาระท่ี 1 ถงึ 7 

 
 

2. นายพนัเทพ สภุาไชยกิจ 67 ปี กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการสรรหา 
คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
และกรรมการตรวจสอบ 

3. นางสาวสมบรูณ ์ศภุศิรภิิญโญ 61 ปี กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหา คา่ตอบแทน 
และบรรษัทภิบาล 

หมายเหต:ุ  รายละเอียดประวตัิกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) เอกสารแนบ 1 ซึง่
เผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบรษัิทท่ี https://qcon.co.th/th/downloads/index/1  

* การมีส่วนได้เสียพิเศษ ตามที่ก าหนดในแบบ AGM Checklist เป็นการเปิดเผยข้อมูลเฉพาะในส่วนของ 
กรรมการอิสระคนที่จะรบัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้เท่านัน้ว่ามีสว่นไดเ้สียพิเศษใด ๆ กบัวาระการประชุมผูถื้อหุน้ 
ในครัง้นัน้หรือไม่ เช่น มีสว่นไดเ้สียพิเศษในวาระเลือกตัง้กรรมการเพราะเป็นผูท้ี่จะตอ้งถกูเลือกตัง้กลบัเขา้มา
เป็นกรรมการอีกครัง้หนึง่ 

 

ลา่ว  
 
 



สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่8 
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การใช้รหสัคิวอาร ์(QR Code)  
ส าหรับดาวนโ์หลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2565 

 

ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด ในฐานะนาย
ทะเบียนหลกัทรพัยไ์ดพ้ฒันาระบบเพ่ือใหบ้ริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ส่งเอกสารการประชมุผูถื้อหุน้และ
รายงานประจ าปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสผ์่านรหัสคิวอาร ์(QR Code) ใหผู้ถื้อหุน้สามารถเรียกดูขอ้มูลไดอ้ย่าง
สะดวกและรวดเรว็ 

ผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดขอ้มลูผ่าน QR Code (ตามท่ีปรากฏในสิ่งท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1) ตามขัน้ตอน
ตอ่ไปนี ้

 

ส าหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึน้ไป) 
 
1. เปิดกลอ้ง (Camera) บนมือถือ  
2. สแกน (หนักลอ้งถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ท่ี QR Code  
3. หนา้จอจะมีขอ้ความ (Notification) ขึน้มาดา้นบน ใหก้ดท่ีขอ้ความนัน้ เพ่ือดขูอ้มลูประกอบการประชมุ  

หมายเหต ุ: กรณีท่ีไม่มีขอ้ความ (Notification) บนมือถือ ผูถื้อหุน้สามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชนั 
(Application) อ่ืน ๆ เชน่ QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นตน้  

 

ส าหรับระบบ Android 
 

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

2. สแกน QR Code เพ่ือดขูอ้มลูประกอบการประชมุ  
 
 
 

 



 

 

ผังภาพแสดงข้ันตอนการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting)  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

___________________________________________________________________________________________________ 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิหรอืพบปัญหาการใชง้านระบบการประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ตดิต่อ Call Center ได้ที:่ 

 โทรศพัท ์: 0 2931 9134  ระหวา่งวนัท่ี 18 – 25 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น. หรือจนกวา่การประชมุจะเสรจ็สิน้  
(เวน้วนัหยดุราชการ) 

 

ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะยื่นแบบค ารอ้งเขา้รว่มประชมุ กรอกขอ้มลู
และแนบเอกสารประกอบ ผ่าน Web browser โดยใหเ้ขา้ไปที่เว็บไซต ์
https://app.inventech.co.th/QCON145014R หรอืสแกน QR Code 

กรอกขอ้มลูส าหรบัยื่นแบบค ารอ้ง (E-Request) 

สง่แบบค ารอ้ง  

เจา้หนา้ที่พิจารณา
อนมุตัิค  ารอ้ง 

แจง้ผลการอนมุตัิผา่นอเีมลและน าสง่ลงิก ์
ส าหรบัลงทะเบียนเพือ่เขา้รว่มประชมุ 

ระบบแจง้อีเมลตอบกลบัผูถื้อหุน้วา่ไดร้บัแบบค ารอ้ง 
และก าลงัด าเนินการตรวจสอบ 

ผ่านการอนุมัต ิ

ลงทะเบียนเพื่อเขา้รว่มประชมุ (E-Register) 

รบัชมถ่ายทอดสด และลงคะแนนเสยีง (E-Voting) 

ขัน้ตอนนีจ้  านวนหุน้ของผูถื้อหุน้ถกูนบัเป็นองคป์ระชมุ 

ไม่ผ่านการอนุมัต ิ

ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ 
แกไ้ขและสง่เอกสารเพิ่มเติม 

ระบบแจง้อีเมลแจง้การปฎิเสธแบบค ารอ้ง 

ด า
เน
ินก
าร

ก่อ
นว
นัป

ระ
ชมุ

 
ด า
เน
ินก
าร
 ณ
 วนั

ปร
ะช
มุ 

กรณีมอบฉันทะ ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะจะตอ้ง
สง่เอกสารตามที่ระบใุนสิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 5 

มายงับรษัิทดว้ย 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

นิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน เลขท่ี 144 หมูท่ี่ 16 ถนนอดุมสรยทุธ ์ต  าบลบางกระสัน้ อ าเภอบางปะอิน  

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 

(ทะเบียนเลขท่ี 0107546000121) 

โทรศพัท ์ 0 3525 9131  โทรสาร  0 3525 9130 


