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11.ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ตามที่ปัจจุบนั สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในประเทศไทย
ได้ขยายขอบเขตการแพร่ระบาดออกไปเป็ นวงกว้างในหลายพืน้ ที่ โดยที่ภาครัฐได้ขอความร่วมมือจากภาคเอกชน
ในการระมัดระวังการจัดกิจกรรมที่มีลกั ษณะเป็ นการรวมตัวของคนหมูม่ าก รวมทัง้ อาจจัดให้มีระบบเทคโนโลยีเพื่อ
รองรับสาหรับการประชุมออนไลน์เพื่ อลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งบริษัทได้ติดตามสถานการณ์
ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดและมีความห่วงใยในความปลอดภัยของผูเ้ ข้าร่วมประชุมรวมถึงผูท้ ่ี มีสว่ นร่วมใน
การจัดประชุมทุกฝ่ ายเป็ นอย่างยิ่ ง ตลอดจนพร้อมที่ จะปฏิ บัติตามมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐอย่างเคร่งครัด
เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ดังกล่าว นัน้
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทควอลิตีค้ อนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี
10 กุมภาพันธ์ 2565 จึงมีมติให้เรียกประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ในวั นศุ กร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา
14.00 น. ในรู ปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงแบบเดียวเท่านั้น ตามพระราชกาหนด
ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่อง
ต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังนี ้
วาระที่ 1: รับทราบรายงานกิจการประจาปี 2564
วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุ ปผลการดาเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่เกิดขึน้
ในรอบปี 2564 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อการประกอบ
ธุรกิจและผลการดาเนินงาน ตามสิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 1
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ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานกิจการประจาปี 2564 ซึง่ สรุ ปผลการดาเนินงาน
ของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่เกิดขึน้ ในรอบปี 2564 ให้ผถู้ ือหุน้ รับทราบ
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
วาระที่ 2: พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
วั ต ถุ ป ระสงค์แ ละเหตุ ผ ล เพื่ อให้เป็ น ไปตามกฎหมายที่ ก าหนดให้บริ ษัท ต้องจัดทางบการเงิ น
ประจาปี ณ วันสิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี ก่อนเสนอ
ให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ ประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ พิ จารณาอนุมัติ งบการเงิน
ประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผูส้ อบบัญชี จากบริษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด และได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึง่ แสดง
ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทในปี 2564 ที่ผ่านมา โดยสรุ ปสาระสาคัญได้ดงั นี ้
งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์
2,283.45
2,213.75
หนีส้ ิน
287.01
254.00
รายได้รวม
1,656.49
1,390.34
กาไรสาหรับปี
143.65
127.38
กาไรต่อหุน้ (บาท/หุน้ )
0.36
0.32
โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
ซึง่ ได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครัง้ นี ้ ตามสิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 1
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกาไรประจาปี 2564 เพือ่ จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท
วัตถุประสงค์และเหตุ ผล ในปี 2564 บริษัทมีกาไรสาหรับปี (กาไรสุทธิ ) ตามงบการเงินเฉพาะกิ จการ
127.38 ล้านบาท และมีกาไรสาหรับปี ตามงบการเงิ นรวมจานวน 143.65 ล้านบาท สาหรับจัดสรร
จ่ายเงิ นปั นผลให้ผูถ้ ื อหุน้ ได้ ทั้งนี พ้ ระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และ
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กาหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารอง
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารอง
นีจ้ ะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยปั จจุบนั บริษัทมีทุนสารองตามกฎหมาย
จานวน 40 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกาหนดแล้ว
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 พิจารณาอนุมตั ิ
การจัดสรรกาไรประจาปี 2564 เพื่อจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2564 ในอัตราหุน้ ละ 0.31 บาท รวมเป็ นเงิน
ทัง้ สิน้ 124 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราร้อยละ 97 ของกาไรสาหรับปี ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึง่ เป็ นไป
ตามนโยบายการจ่ ายเงิ นปั นผลของบริษัท ที่ ได้ก าหนดว่า “บริษัทมีนโยบายการจ่ ายเงิ นปั นผลให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิ ในแต่ละปี หากบริษัทไม่มีผลขาดทุนสะสม โดยอัตราการจ่าย
เงินปั นผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กาหนดไว้ ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั ผลการดาเนินงาน โครงสร้างและ
-2-

ฐานะทางการเงิ น สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงความจ าเป็ น และความเหมาะสมอื่น ๆ ใน
อนาคต” โดยสามารถเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2564 กับปี ท่ีผ่านมาได้ดงั นี ้
รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล
1. กาไรสาหรับปี ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
(ล้านบาท)
2. กาไรสาหรับปี ตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)
3. จานวนหุน้ (ล้านหุน้ )
4. เงินปั นผล*
- เงินปั นผลประจาปี (บาท/หุน้ )
5. เงินปั นผลจ่ายทัง้ สิน้ (ล้านบาท)
6. อัตราการจ่ายเงินปั นผลเทียบกับกาไรสาหรับปี
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ)
7. ทุนสารองตามกฎหมาย (ล้านบาท)

ปี 2564
127.38

ปี 2563
187.66

143.65
400

114.01
400

0.31

0.46

124
97

184
98

สารองครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนดแล้ว
(40 ล้านบาท)

ทัง้ นี ้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผถู้ ือหุน้ เฉพาะผูม้ ีสิทธิได้รบั เงินปั นผลตามข้อบังคับของบริษัท
ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิรบั เงินปั นผลในวันจันทร์ท่ี 4 เมษายน 2565 (จะขึน้
เครื่ องหมาย XD หรื อวันที่ ผู้ซื อ้ หลักทรัพย์ไม่ได้สิ ทธิ รับเงิ นปั นผลในวันศุกร์ท่ี 1 เมษายน 2565) โดยมี
กาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันศุกร์ท่ี 22 เมษายน 2565 และให้รบั เงินปั นผลภายใน 10 ปี
หมายเหตุ: * ผูถ้ ือหุน้ ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษี คืนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร
มาตรา 47 ทวิกาหนด เท่ากับเงินปั นผลคูณยี่สบิ ส่วนแปดสิบ

คะแนนเสียงสาหรับการอนุ มัติ

เสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4: พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18
กาหนดให้ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ทกุ ครัง้ กรรมการต้องออกจากตาแหน่งอย่างน้อยหนึ่ง
ในสามเป็ นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่ จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวน
ใกล้เคียงที่สดุ กับสัดส่วนหนึ่งในสาม ทัง้ นีก้ รรมการผูท้ ่ีพน้ จากตาแหน่งตามวาระนัน้ อาจได้รบั เลือกตัง้
ใหม่ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ นีม้ ีกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตาม
วาระจานวน 3 คน ดังนี ้
1) นายนิธิ
ภัทรโชค
กรรมการบริษัท ประธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการบริหาร
2) นายนพร
สุนทรจิตต์เจริญ
กรรมการบริษัท
3) นายณรงค์เวทย์ วจนพานิช
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
และกรรมการผูจ้ ดั การ
โดยบริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอวาระและรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
ระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม - 15 พฤศจิกายน 2564 ซึง่ ไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ
การพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้เสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
รายชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมรวม 3 คน ซึง่ เป็ นกรรมการรายเดิมที่ครบกาหนดออกตามวาระ ได้แก่
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นายนิ ธิ ภัทรโชค นายนพร สุนทรจิ ตต์เจริญ และนายณรงค์เวทย์ วจนพานิ ช เพื่ อเข้ารับการพิ จารณา
เลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 โดยได้พิจารณา
คุณสมบัติเป็ นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็ นกรรมการ
ตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็ นกรรมการที่ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง
กาหนดให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล คัดเลือกผูท้ ่ีเหมาะสมเป็ นกรรมการบริษัท
จากผูท้ รงคุณวุฒิ และผู้มีความรู ค้ วามเชี่ ยวชาญ ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ มีความรู ค้ วามสามารถในการเป็ น
กรรมการบริ ษัทจดทะเบี ยนและก าหนดว่าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องและ
ข้อบังคับของบริ ษัท รวมทั้งแนวทางบรรษั ทภิ บาลของบริ ษัท แนวทางการก ากับดูแลกิ จการที่ ดี ของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และแนวทางการกลั่นกรองผูไ้ ด้รบั
การเสนอชื่ อเป็ นกรรมการของสมาคมส่ งเสริ มสถาบั นกรรมการบริ ษั ทไทย (IOD) เป็ นผู้มี ความรู ้
ความสามารถ มีประสบการณ์ความเชี่ ยวชาญเกี่ ยวกับธุ รกิ จของบริ ษัท โดยมีความรู ค้ วามเชี่ ยวชาญ
เกี่ ยวกับธุ รกิ จผลิ ตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและธุ รกิ จอสังหาริมทรัพย์และการก่ อสร้าง มีช่ื อเสี ยงด้านงาน
วิศวกรรม มีภาวะผูน้ าและวิสยั ทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทางานโปร่งใส
ไม่ด่างพร้อย พร้อมทั้งตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล โดยให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาลพิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการและองค์ประกอบของความรู ค้ วามชานาญ
เฉพาะด้านที่จาเป็ นต้องมีหรือยังขาดอยู่ในคณะกรรมการด้วย
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ง
ตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี 2565 ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง โดยพิจารณาและ
กลั่นกรองรายชื่อและคุณสมบัติรายบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
เสนอ รวมทัง้ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเป็ นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วว่าเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มี
ความรู ค้ วามสามารถ มีภาวะผูน้ า มีวิสยั ทัศน์กว้างไกล เป็ นผูม้ ีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทางานที่
โปร่งใสไม่ด่างพร้อย มีป ระสบการณ์ใ นการก าหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ รวมทั้ง ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการกากับดูแลกิจการที่ดีท่ีเป็ นประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจของบริษัท จึงมี
มติเป็ นเอกฉันท์ให้เสนอชื่อบุคคลรวม 3 คน เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ได้แก่
(1) นายนิธิ

ภัทรโชค

(2) นายนพร

สุนทรจิตต์เจริญ

(3) นายณรงค์เวทย์ วจนพานิช
โดยทั้ง 3 คน ข้า งต้น เป็ น กรรมการรายเดิ ม ซึ่ ง ปฏิ บัติ ง านในต าแหน่ ง หน้า ที่ ให้ข ้อ คิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเป็ นอย่างดีตลอดมา อีกทัง้ เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ มีความ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจผลิตภัณฑ์วสั ดุก่อสร้างและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง มีช่ือเสียง
ด้านงานวิศวกรรม และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในงานที่สาคัญ รวมทัง้ เป็ นผูม้ ีภาวะผูน้ า มีวิสยั ทัศน์
มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทางานที่โปร่งใสไม่ด่างพร้อย พร้อมทัง้ ตัดสินใจด้วยข้อมูลและ
เหตุผล อย่างไรก็ตามนายนิธิ ภัทรโชค เป็ นกรรมการในบริษัทอื่น ที่อาจพิจารณาได้ว่าประกอบกิจการ
อันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับบริษัท
สาหรับประวัติของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ ข้อมูลการเข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในรอบปี ท่ีผ่านมา ข้อมูลการถือหุน้ สามัญของบริษัท
ข้อมูลการดารงตาแหน่งกรรมการหรือผูบ้ ริหารในบริษัทจดทะเบียน บริษัทหรือกิจการอื่น ๆ ปรากฏตาม
สิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 2
หมายเหตุ: ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. กาหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตัง้ กรรมการไว้ดงั นี ้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง
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(2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงั้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียว
หรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามระดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่า
จานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกในครัง้ นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รบั การเลือกตัง้
ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้
ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง
คะแนนเสียงสาหรั บการเลือกตั้งกรรมการ บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ น
ผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้
วาระที่ 5: พิจารณาแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2565
วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จากัด (KPMG) เป็ นสานักงานสอบบัญชีของบริษัทประจาปี 2565 เนื่องจากมีมาตรฐานการทางานที่ ดี
มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีกระบวนการหรือเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบบัญชี
ที่มีประสิทธิ ภาพ มีความรู ค้ วามเข้าใจในธุรกิจ มีค่าสอบบัญชีท่ีเหมาะสม รวมทัง้ ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็ น
อย่างดีตลอดมา โดยเมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตการให้บริการ ปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชี
ของบริ ษัทจดทะเบี ย นอื่น ในระดับเดียวกันแล้วเห็น ว่า KPMG เสนอค่าสอบบัญชี ท่ี เหมาะสมและ
ข้อเสนอของ KPMG จะเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่บริษัท
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริ ษัท
เคพี เอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นสานักงานสอบบัญชีของบริษัทและมีมติให้เสนอที่ ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ บุคคลเป็ นผูส้ อบบัญชีและอนุมตั ิค่าสอบบัญชี
ของบริษัทประจาปี 2565 ดังนี ้
1. แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษัทควอลิตคี ้ อนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2565 ได้แก่
- นายไวโรจน์
จินดามณีพิทกั ษ์ (ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
- นางสาวพรทิพย์
ริมดุสิต
(ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5565) หรือ
- นางสาวดุษณีย ์
ยิม้ สุวรรณ
(ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 10235)
แห่งบริษัทเคพี เอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด โดยเป็ นผูส้ อบบัญชี ท่ี มีคุณสมบัติสอดคล้องกับ
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยนายไวโรจน์ จินดามณีพิทกั ษ์ เคยได้รบั แต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริษัทประจาปี 2560-2564 รวม 5 ปี นางสาวดุษณี ย ์ ยิม้ สุวรรณ เคยได้รบั แต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริษัท ประจาปี 2561-2564 รวม 4 ปี และนางสาวพรทิ พย์ ริมดุสิต ได้รับการเสนอชื่ อเป็ น
ผูส้ อบบัญชีของบริษัทเป็ นปี แรก ซึ่งระยะเวลาการปฏิบตั ิหน้าที่ผสู้ อบบัญชีของทัง้ สามรายข้างต้น
สอดคล้องกับเกณฑ์การเปลี่ยนผูส้ อบบัญชีของสานักงาน ก.ล.ต.
ทั้งนี ้ บริ ษัท ที่ เป็ น ส านัก งานสอบบัญ ชี แ ละผู้ส อบบัญ ชี ต ามรายชื่ อที่ เสนอข้างต้น เป็ น ผู้ท่ี ไ ม่ มี
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าว และจะได้รบั การเสนอชื่อให้เป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2565 ของบริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น
จากัด (QCE) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทด้วย โดยประวัติของผูส้ อบบัญชีและข้อมูลความเป็ นอิสระ
ของผูส้ อบบัญชีท่ีได้รบั การเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 3
2. อนุมตั ิคา่ สอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจาปี 2565 เป็ นเงินจานวน 428,000 บาท (เท่ากับปี 2564)
รวมทั้งค่าสอบบัญ ชี งบการเงิ น ประจ าปี ข องงบการเงิ น รวมจากการมีบ ริ ษัท ย่ อย (QCE) และ
ค่าสอบทานงบการเงิ นรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม จานวน 385,000 บาท (เท่ากับ
ปี 2564) รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 813,000 บาท (เท่ากับปี 2564 ) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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หน่วย : บาท
ค่าสอบบัญชี

ปี 2565

1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจาปี ของบริษัท

ปี 2564

428,000

428,000

2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจาปี ของงบการเงินรวม

45,000

45,000

3. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและ
งบการเงินรวม

340,000

340,000

813,000

813,000

รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท

ทัง้ นี ้ ค่าสอบบัญชีท่ีเสนอข้างต้นเป็ นการให้บริการสอบบัญชี (Audit Services) เท่านัน้ ไม่มีการให้บริการอื่น
นอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-Audit Services) เช่นเดียวกับปี 2564
ส าหรับ รอบปี บัญ ชี สิ น้ สุดวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 บริ ษัท และบริ ษัท ย่ อยไม่มีค่าใช้จ่ ายสาหรับ
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) จากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
ค่าบริ ก ารอื่น (Non-Audit Fee) ในปี 2565 (ถ้ามี) จะพิ จ ารณาจากประเภทและปริ มาณงานที่
บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ให้บริการ
3. รับทราบค่าสอบบัญชี งบการเงิ น ประจ าปี 2565 ของบริ ษัทย่ อย (QCE) จ านวน 272,000 บาท
(เท่ากับปี 2564) ซึง่ QCE เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าสอบบัญชี
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6: พิจารณาอนุมัตคิ ่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจาปี 2565
วัตถุประสงค์และเหตุผล ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กาหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รบั ค่าตอบแทน
จากบริษัทในรู ปแบบของเงินเดือน เงินรางวัล เบีย้ ประชุม บาเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณา ซึ่งอาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอนหรือ
วางเป็ นหลักเกณฑ์ และกาหนดไว้เป็ นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ก็ได้ โดยที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ได้มีมติอนุมตั ิ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจาปี 2564 ซึ่งเป็ นอัตราที่ ปรับขึน้
จากที่ ท่ี ประชุมสามัญผู้ถื อหุ้นของบริ ษัทประจ าปี 2563 ได้มีมติก าหนดไว้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1
เมษายน 2564 เป็ นต้นไปจนกว่าที่ประชุมจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ ได้รบั ค่าตอบแทนเดือนละ 30,000 บาท
กรรมการบริษัท ได้รบั ค่าตอบแทนเดือนละ 20,000 บาท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รบั ค่าตอบแทนเดือนละ 25,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ ได้รบั ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
1. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ที่มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระ
ตามนิยามของบริษัท ซึ่งเข้มงวดกว่าคุณสมบัติกรรมการอิสระตามประกาศของคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ในลักษณะเบีย้ ประชุมตามจานวนครัง้ ที่กรรมการอิสระมาประชุมคณะกรรมการ
สรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ในอัตราต่อไปนี ้
-6-

ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (กรรมการอิสระ) ได้รบั เบีย้ ประชุม
ครัง้ ละ 25,000 บาท
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (กรรมการอิสระ) ได้รบั เบีย้ ประชุมครัง้ ละ
15,000 บาท
2. การงดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลที่ไม่มีคณ
ุ สมบัติเป็ น
กรรมการอิสระ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
การงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
2. ผลประโยชน์อนื่ ๆ
ไม่มี
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษั ทภิ บาล ได้ใช้หลักเกณฑ์และแนวทางการพิ จารณา
ค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสมและเป็ นธรรมที่ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้
พิจารณาขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ
ประกอบกับความเหมาะสมและปั จจัยประการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือผลประกอบการของบริษัท
ประจาปี 2564 ตลอดจนการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทและสภาพเศรษฐกิจในปั จจุบนั นอกจากนีไ้ ด้
เปรียบเที ยบข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ของ
บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในหมวดอุตสาหกรรมและธุรกิจที่ใกล้เคียงกันแล้ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้เสนอ
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณาทบทวนหลั ก เกณฑ์แ ละอั ต ราการจ่ า ยค่ า ตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษั ท และคณะอนุ ก รรมการชุ ด ต่ า ง ๆ ส าหรั บ ปี 2565 และเพื่ อ ทราบจ านวน
ค่ า ตอบแทนที่ บ ริ ษั ท จ่ า ยให้ค ณะกรรมการบริ ษั ท และคณะอนุ ก รรมการชุ ด ต่ า ง ๆ ในปี 2564
ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1. การคงอัตราค่าตอบแทน (รายเดือน) คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ และอัตรา
ค่าตอบแทน (เบีย้ ประชุม) คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และการงดจ่าย
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ประจาปี 2565 ในอัตราเดียวกันกับปี 2564 ตามที่ ท่ี ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ได้มีมติอนุมตั ิไว้
2. เพื่อทราบจานวนค่าตอบแทน (รายเดือน) ที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ตรวจสอบในปี 2564 จานวน 2,750,000 บาท และเบี ย้ ประชุมที่ บริษัทจ่ายให้กรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลที่มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท ตามจานวน
ครั้ง ที่ เ ข้า ประชุม ในปี 2564 จ านวน 110,000 บาท รวมเป็ น เงิ น จ านวน 2,860,000 บาท โดย
มากกว่าปี 2563 (ปี 2563 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เป็ น
จานวนเงิน 2,310,000 บาท) รวมทัง้ การงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ซึง่ สอดคล้องกับ
หลัก เกณฑ์ท่ี ท่ี ป ระชุมผู้ถื อหุน้ ได้มีมติอนุมัติไ ว้ โดยมีร ายละเอีย ดตามที่ ป รากฏอยู่ใ นรายงาน
ประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 1 หัวข้อรายงานผลการดาเนินงาน
สาคัญด้านการกากับดูแลกิจการ
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษั ทภิบาลแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี 2565 พิ จารณา
อนุ มัติ ค่ า ตอบแทนคณะกรรมการบริ ษั ท และคณะอนุ ก รรมการชุ ด ต่ า ง ๆ ประจ าปี 2565 ตาม
หลักเกณฑ์เดิมและให้คงอัตราเดิมตามที่ ท่ี ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ได้มีมติอนุมัติ ไ ว้
รวมทัง้ รับทราบจานวนค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจาปี 2564
ตามรายละเอีย ดข้างต้น โดยหากที ่ ป ระชุม สามัญ ผู ถ้ ือ หุ น้ ประจ าปี 2565 มีม ติอ นุม ตั ิด ว้ ยแล้ว
หลัก เกณฑ์แ ละอัตราการจ่ ายค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท และคณะอนุก รรมการชุ ดต่ าง ๆ
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ประจาปี 2565 รวมทัง้ ผลประโยชน์อ่นื ๆ จะเป็ นอัตราเดียวกันกับปี 2564 (ไม่เปลี่ยนแปลง) ดังนี ้
หลักเกณฑ์และอัตรา
คณะกรรมการ

ตาแหน่ง

ค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ ประชุม ผลประโยชน์อื่น
(บาท/คน/เดือน)

คณะกรรมการบริษัท
(ประธาน 1 คนและกรรมการ 8 คน)

คณะกรรมการตรวจสอบ
(ประธาน 1 คนและกรรมการ 2 คน)

ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน

คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

(เฉพาะกรรมการอิสระ)

(ประธาน 1 คนและกรรมการ 2 คน)

กรรมการ

30,000
20,000
25,000
15,000

(ประธาน 1 คนและกรรมการ 3 คน)

ประธาน
กรรมการ

ไม่ได้กาหนด

ไม่มี

ไม่ได้กาหนด

ไม่มี

25,000
ไม่ได้กาหนด

ไม่มี
15,000

(เฉพาะกรรมการอิสระ)

คณะกรรมการบริหาร

(บาท/คน/ครัง้ )

งดจ่าย

งดจ่าย

ไม่มี

ทัง้ นี ้ ให้มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2565 เป็ นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น
โดยรายละเอียดขอบเขตหน้าที่ ของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ รวมทั้งการจ่าย
ค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ปรากฏในรายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One
Report) หัวข้อโครงสร้างการกากับดูแลกิจการ และข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
ผูบ้ ริหาร พนักงาน และอื่น ๆ ตามสิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 1
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ ไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุม
วาระที่ 7: เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ในวันศุกร์ท่ี 25 มีนาคม 2565 เวลา
14.00 น. ผ่ านสื่ ออิ เล็ กทรอนิ กส์ (E-Meeting) เพี ยงรู ปแบบเดี ยวเท่ านั้ น (บริ ษั ทไม่ มี การจั ดห้ องส าหรั บ
การประชุ ม)* โดยบริ ษัทจะเปิ ดระบบให้ย่ื นแบบค าร้องและเอกสารที่ เกี่ ยวข้องต่ าง ๆ เพื่ อ เข้าร่ วมประชุ ม ผ่ าน
E-Request ล่วงหน้าตั้งแต่วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. เป็ นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
และหลังจากที่ บริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลแบบคาร้องและอนุมัติ คาร้องของท่ านแล้ว ผูถ้ ื อหุน้ หรือผูร้ ับมอบฉันทะ
ที่ ลงทะเบี ยนจะได้รับอีเมลแจ้งข้อมูล Username และ Password และลิงก์สาหรับใช้ลงทะเบี ยนเข้าร่วมประชุมใน
วันประชุม (วันศุกร์ท่ี 25 มีนาคม 2565) โดยจะเปิ ดระบบให้เริ่มลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมได้ตงั้ แต่เวลา 12.00 น. เป็ นต้นไป
จนกว่าจะปิ ดการประชุม
ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะสามารถเข้าใช้งาน E-Request ได้ท่ี
https://app.inventech.co.th/QCON145014R
หรือสแกน QR Code
ส าหรับผู้ถื อหุ้นท่ านใดที่ ประสงค์จะแต่ งตั้งบุ คคลอื่ นเข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนแทนใน
การประชุมครัง้ นี ้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 9 หรือ
สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. (แบบ ค. เฉพาะกรณีผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและ
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แต่งตัง้ ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ) ได้จาก www.qcon.co.th โดยเลือกใช้แบบหนึ่งแบบใด
ตามที่ระบุไว้เท่านัน้ และโปรดยื่นแบบคาร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่าน E-Request และส่ง
หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบตามที่ กาหนดมายังบริษัทล่วงหน้าทางไปรษณี ยเ์ พื่ อให้บริษัทได้รับ ภายใน
วันพฤหัสบดีท่ี 24 มีนาคม 2565 โดยบริษัทจะปิ ดอากรแสตมป์ ในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ ือหุน้
ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม
วิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบคาร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน
เสียง และแจ้งผลการนับคะแนน สาหรับการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ลาดับที่ 5 รวมทัง้ รายละเอียดเกี่ยวกับขัน้ ตอนการยื่นแบบคาร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 6 นอกจากนี ้ ผูถ้ ือหุน้ อาจพิจารณามอบฉันทะ
ให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้เช่นกัน โดยผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะ
พร้อมกับระบุความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระเพื่อให้กรรมการอิสระลงคะแนนเสียงตามความประสงค์
ของท่านได้อย่างชัดเจน (โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.) และบริษัทขอเรียนว่าบริษัทมีกรรมการอิสระที่ไม่ได้ครบ
กาหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ตามรายชื่อดังต่อไปนี ้
1) นายการุ ญ
จันทรางศุ
2) นายพันเทพ
สุภาไชยกิจ
3) นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ
โดยข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 7
ในการนี ้ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวก ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ สามารถส่งคาถามล่วงหน้าก่อน
การประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้แก่บริษัทภายในวันพฤหัสบดีท่ี 24 มีนาคม 2565 ตามช่องทางที่กาหนด (ตามแบบฟอร์มคาถาม
ล่วงหน้าตามวาระสาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี 2565 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 10) โดยบริษัทจะ
รวบรวมคาถามและจะตอบคาถามในที่ประชุมเฉพาะที่เกี่ยวกับวาระการประชุม สาหรับคาถามและข้อเสนอแนะอื่น ๆ
บริษัทจะสรุ ปประเด็นชี แ้ จงแนบท้ายรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิน้
บริษัทขอขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านเป็ นอย่างสูงที่มีความเข้าใจและหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าจะได้รบั ความร่วมมือ
จากทุกท่านเป็ นอย่างดีเช่นที่ผ่านมา
ขอแสดงความนับถือ
กรุ งเทพมหานคร วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
โดยคาสั่งของคณะกรรมการ
(นางสาวกาณจนี เต็มสุข)
เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท
หมายเหตุ:
1. *การประชุมสามัญ ผู้ถื อหุน้ ครัง้ นี ้ บริ ษัท มีส ถานที่ ควบคุมระบบการประชุม ที่ อาคารอเนกประสงค์ บริ ษัท
ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุ งเทพมหานคร
2. บริษัทได้จดั ส่งแบบแจ้งการประชุมซึง่ ได้พิมพ์ขอ้ มูลของท่านสาหรับใช้กรอกข้อมูลในขัน้ ตอนการยื่นแบบคาร้อง
เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Request) พร้อมหนังสือนัดประชุมฉบับที่ได้สง่ ให้ท่านผูถ้ ือหุน้ ทาง
ไปรษณียแ์ ล้ว
3. ผู้ถื อหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะสามารถดูหนังสื อนัดประชุ มและเอกสารประกอบการประชุ มในเว็บไซต์ของบริ ษั ท
(www.qcon.co.th) และสามารถส่งคาถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่ น ๆ ของบริษัทเป็ นการ
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ล่วงหน้าผ่านทางอีเมล invest@qcon.co.th หรือทางไปรษณียม์ ายังสานักงานเลขานุการบริษัท ชัน้ 19 อาคารเอสซีจี
100 ปี เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุ งเทพมหานคร 10800 โดยระบุขอ้ ความ “สาหรับ
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทควอลิตีค้ อนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จากัด (มหาชน) (“Q-CON”)” บนหน้าซอง
ไปรษณียด์ ว้ ย หรือส่งโทรสารไปยังหมายเลข 0 2586 3007 โดยระบุท่ีอยู่หรือข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อได้อย่าง
ชัดเจนเพื่อบริษัทจะติดต่อกลับได้
4. ผูถ้ ื อหุน้ หรือผูร้ ับมอบฉันทะต้อ งเตรียมอีเมลสาหรับยื่ นแบบคาร้องเพื่ อเข้าร่วมประชุม (E-Request) เพื่ อรับ
1) ลิงก์สาหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 2) Username และ Password สาหรับเข้าร่วมประชุม
5. สิ ท ธิ ใ นการเข้า ร่ ว มประชุ ม และลงมติ ใ นการประชุม เป็ น สิ ท ธิ เ ฉพาะตัว ของผู้ถื อ หุ้น หรื อ ผู้รับ มอบฉัน ทะ
Username หนึ่งชื่อจะไม่สามารถใช้เข้าสู่ระบบ (log in) Inventech Connect เพื่อเข้าประชุมในเวลาเดียวกัน
จากอุปกรณ์ท่ีแตกต่างกันได้ ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะจึงต้องใช้ Username และ Password เพื่อเข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเองเท่านัน้ และจะไม่มอบ Username และ Password ให้กบั บุคคลใด ๆ
6. ผูถ้ ือหุน้ สามารถดาวน์โหลดรายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท ได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัท
www.qcon.co.th
7. บริษัทได้จดั ทานโยบายความเป็ นส่วนตัว ขึน้ เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และ
การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ท่ี www.qcon.co.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมหรือพบปั ญหาการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
ติดต่อได้ที่ :
โทรศัพท์ 0 2931 9134 (ระหว่างวันที่ 18–25 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น. เว้นวันหยุดราชการ)
Line ID : @inventechconnect
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับวาระการประชุมได้ที่ :
นางสาวกาณจนี เต็มสุข
โทรศัพท์ 0 2586 3012
นางสาวไปรยา พรหมมาณพ
โทรศัพท์ 0 2586 3078
นางสุนดั ดา จรู ญเจตจานง
โทรศัพท์ 0 2586 5735

หรือ
หรือ

สานักงานเลขานุการบริษัท บริษัทควอลิตคี ้ อนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จากัด (มหาชน)
โทรสาร 0 2586 3007
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับการลงทุนได้ที่ :
นักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0 3525 9131
โทรสาร : 0 3525 9130
อีเมล :
invest@qcon.co.th
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2

ข้อมูลของบุคคลทีไ่ ด้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการทีค่ รบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
1. ประวัตขิ องบุคคลทีไ่ ด้รับการเสนอชือ่
นายนิธิ ภัทรโชค
อายุ 59 ปี สัญชาติไทย

เป็ นกรรมการซึง่ มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร
วันทีเ่ ข้าดารงตาแหน่ง
1 มกราคม 2562
(ดารงตาแหน่งถึงวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 รวมเป็ นเวลา 3 ปี 3 เดือน)
คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัติการอบรม - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ปริ ญ ญาโท Master of Business Administration (M.B.A.) (Finance and
Operations Management), University of Chicago, USA.
- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School, USA.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 2560 Director Accreditation Program (DAP) 140/2017

การดารงตาแหน่งในองค์กรอืน่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จานวน 3 แห่ง
(กรรมการ/ผูบ้ ริหาร)
1) ตัง้ แต่ 2555 กรรมการ บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
2) ตัง้ แต่ 2561 กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
3) ตัง้ แต่ 2561 ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
สรรหา ค่าตอบแทน และบรรษั ทภิบาล บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์
จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น จานวน 4 แห่ง
1) ตัง้ แต่ 2556 รองประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
2) ตัง้ แต่ 2562 กรรมการมูลนิธิเอสซีจี
3) ตัง้ แต่ 2563 กรรมการสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ
4) ตัง้ แต่ 2564 กรรมการสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม
ดารงตาแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัท
อื่น ๆ ของผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่โดยอ้อม (เอสซีจี) ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยตามที่ได้รบั มอบหมาย รวมจานวน 51 แห่ง
ประสบการณ์

2548-2553 ผูอ้ านวยการสานักงานวางแผนกลาง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด
(มหาชน)
2553-2556 กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จากัด
2556-2560 Vice President-Domestic Market เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
2557-2561 กรรมการ บริษัทปูนซีเมนต์เอเชีย จากัด (มหาชน)
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2559-2561 รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2560-2561 Vice President-Building Products and Distribution
Business, ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
2560-2562 Commissioner, PT KOKOH INTI AREBAMA Tbk, Indonesia*
2561-2563 กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2562-2563 President Commissioner, PT KERAMIKA INDONESIA
ASSOSIASI, Tbk.*
2562-2563 President Commissioner, PT KOKOH INTI AREBAMA Tbk.*
หมายเหตุ: *บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้ บริหารในบริษัทที่อาจพิจารณาได้ว่าประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับบริษัท
 กรรมการ
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จากัด
 กรรมการ
บริษัทกระเบือ้ งกระดาษไทย จากัด
 กรรมการ
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จากัด
การเข้าประชุม

คณะกรรมการบริษัท 5
คณะกรรมการบริหาร 6
สามัญผูถ้ ือหุน้
1

ครัง้ เข้าประชุม
ครัง้ เข้าประชุม
ครัง้ เข้าประชุม

5
6
1

ครัง้ (ร้อยละ 100)
ครัง้ (ร้อยละ 100)
ครัง้ (ร้อยละ 100)

การถือหุน้ ในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
 ของตนเอง:
ไม่มี
 คูส
่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี
คุณสมบัตติ ้องห้าม
 ประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซง่ึ ได้กระทาโดยทุจริต: ไม่มี
 ประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบ
ั บริษัทในรอบปี ท่ีผ่านมา:
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ไม่มี

นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ
อายุ 64 สัญชาติไทย
เป็ นกรรมการซึง่ ไม่มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
ตาแหน่ง
กรรมการ
วันทีเ่ ข้าดารงตาแหน่ง
16 มิถนุ ายน 2537
(ดารงตาแหน่งถึงวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 รวมเป็ นเวลา 27 ปี 9 เดือน)
คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม 2523 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2535 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2550 ปริญญาบัตรจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร วปอ. 2549
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

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

การดารงตาแหน่งในองค์กรอืน่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จานวน 3 แห่ง
(กรรมการ/ผูบ้ ริหาร)
1) ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร
บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
2) กรรมการ บริษัทโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
3) กรรมการ บริษัทธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
กิจการอื่น จานวน 5 แห่ง
1) กรรมการ บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์นอร์ธอีส จากัด
2) กรรมการ บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์นอร์ธ จากัด
3) กรรมการ บริษัทแอล.เอช.เมืองใหม่ จากัด
4) กรรมการ บริษัทแอลเอช เรียลเอสเตท จากัด
5) กรรมการ บริษัทแอลเอช แอสเซท จากัด
ประสบการณ์

2537 - 2554 กรรมการ บริษัทบางกอกเชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน)
2538 - 2547 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์แอสเซท พลัส จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้ บริหารในบริษัทที่อาจพิจารณาได้ว่าประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับบริษัท
ไม่มี
การเข้าประชุม

คณะกรรมการบริษัท 5 ครัง้ เข้าประชุม 5
สามัญผูถ้ ือหุน้
1 ครัง้ เข้าประชุม 1

ครัง้ (ร้อยละ 100)
ครัง้ (ร้อยละ 100)

การถือหุน้ ในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
หุน้ สามัญของตนเอง จานวน 20 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.000005
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี
คุณสมบัตติ ้องห้าม
 ประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซง่ึ ได้กระทาโดยทุจริต: ไม่มี
 ประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบ
ั บริษัทในรอบปี ท่ีผ่านมา:
- 13 -

ไม่มี

นายณรงค์เวทย์ วจนพานิช
อายุ 54 ปี สัญชาติไทย
เป็ นกรรมการซึง่ มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
ตาแหน่ง
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
วันทีเ่ ข้าดารงตาแหนง 9 สิงหาคม 2564
(ดารงตาแหน่งถึงวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 รวมเป็ นเวลา 8 เดือน)
คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม 2532 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ (ตลาด) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2541 ปริญญาโท จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2564 Director Certification Program (DCP) 312/2021

การดารงตาแหน่งในองค์กรอืน่
(กรรมการ/ผูบ้ ริหาร)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ไม่มี
กิจการอื่น จานวน 1 แห่ง
1) ตัง้ แต่ 2564 กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จากัด

ประสบการณ์

2556

ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริการโครงการ
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จากัด
2561 – 2564 B2B Business Director
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จากัด

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้ บริหารในบริษัทที่อาจพิจารณาได้ว่าประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับบริษัท
ไม่มี
การเข้าประชุม

คณะกรรมการบริษัท 1 ครัง้ เข้าประชุม 1 ครัง้ (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการบริหาร 3 ครัง้ เข้าประชุม 3 ครัง้ (ร้อยละ 100)

การถือหุน้ ในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
 ของตนเอง:
ไม่มี
 คูส
่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ:
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

ไม่มี

คุณสมบัตติ ้องห้าม
 ประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซง่ึ ได้กระทาโดยทุจริต: ไม่มี
 ประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบ
ั บริษัทในรอบปี ท่ีผ่านมา:
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ไม่มี

2. ข้อมูลการถือหุน้ สามัญในบริษัทควอลิตคี้ อนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จากัด (มหาชน) ของผู้ทไี่ ด้รับการเสนอชือ่
ผู้ได้รับการเสนอชือ่

จานวนหุน้ สามัญ

1. นายนิธิ
ภัทรโชค
2. นายนพร
สุนทรจิตต์เจริญ
3. นายณรงค์เวทย์ วจนพานิช

20
-

คิดเป็ นร้อยละของหุน้ ทีม่ ีสิทธิออกเสียง
ทัง้ หมด
0.000005
-

3. ข้อมูลการดารงตาแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอืน่ ๆ
บริษัทจดทะเบียน
ผู้ได้รับการเสนอชือ่
จานวน

ประเภทกรรมการหรือผู้บริหาร

บริษัทหรือกิจการทีอ่ าจ
บริษัท หรือ
ทาให้เกิดความขัดแย้ง
กิจการอื่น
ทางผลประโยชน์หรือมี
(ทีไ่ ม่ใช่บริษัท
สภาพเป็ นการแข่งขัน
จดทะเบียน)
ทางธุรกิจของบริษัท

1. นายนิธิ ภัทรโชค

3 แห่ง บริ ษัท จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์
แห่งประเทศไทย
 กรรมการ
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จากัด
(มหาชน)
 กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
 ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล
บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)

55 แห่ง*

3 แห่ง

2. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ

3 แห่ง บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
 ประธานกรรมการบริษัทและประธาน
กรรมการบริหาร
บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
 กรรมการ บริษัทโฮม โปรดักส์ เซ็น
เตอร์ จากัด (มหาชน)
 กรรมการ บริษัทธนาคารแลนด์ แอนด์
เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
ไม่มี
ไม่มี

5 แห่ง

ไม่มี

1 แห่ง*

ไม่มี

3. นายณรงค์เวทย์ วจนพานิช

หมายเหตุ * ดารงตาแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
โดยอ้อม (เอสซีจี) ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รบั มอบหมายด้วย
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4. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
บริษัทใช้หลักเกณฑ์เสนอชื่ อผูท้ ่ีจะเข้าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระตาม
แนวทาง การพิจารณาสรรหากรรมการของบริษัท โดยพิจารณาคุณสมบัติของผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อทัง้ กรรมการ
รายเดิมและผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกเป็ นรายบุคคลอย่างระเอียดรอบคอบ กล่าวคือต้องเป็ นผูม้ ีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและตามข้อบังคับของบริษัท มีความรู ค้ วามสามารถ มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท มีภาวะผูน้ า มีวิสยั ทัศน์กว้างไกล มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทางานที่โปร่งใส
ไม่ด่างพร้อย และสามารถกล้าแสดงความคิดเห็นที่ แตกต่างและเป็ นอิสระ พร้อมทั้งตัดสินใจด้วยข้อมูลและ
เหตุผ ล และส าหรับ กรรมการรายเดิม ก็ ไ ด้พิ จ ารณาถึงผลการปฏิ บัติง านในต าแหน่ งหน้าที่ ก รรมการอิ ส ระ
กรรมการบริษัทและอนุกรรมการ และมีวิธีการสรรหาดังนี ้
(1) เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็ นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
ระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม – 15 พฤศจิกายน 2564
(2) ในกรณีท่ีมีผถู้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็ นกรรมการ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัท
ภิบาล จะพิจารณาและกลั่นกรองรายชื่อที่ได้รบั การเสนอจากผูถ้ ือหุน้ รวมทัง้ รายชื่อบุคคลจากภายนอก และ
เสนอชื่ อบุคคลที่ เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่ อพิ จารณาเสนอที่ ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตัง้ เป็ น
กรรมการบริษัทต่อไป
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3

ข้อมูลของผู้สอบบัญชีทไี่ ด้รับการเสนอชื่อประจาปี 2565
(จากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด)

นายไวโรจน์ จินดามณีพิทกั ษ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 และผู้สอบบัญชีในตลาดทุน

ประวัตกิ ารศึกษา

- ปริญญาโทด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรีดา้ นการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทางาน

- หุน้ ส่วน (Audit Partner) บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
- การให้บริการสอบบัญชีสาหรับอุตสาหกรรมหลายแขนง อาทิ ธุรกิจพลังงาน
ธุรกิจปิ โตรเคมี ธุรกิจอุตสาหกรรมและธุรกิจซือ้ มาขายไป รวมถึงประสบการณ์
ทางานกับบริษัทต่างชาติ
- ประกอบวิชาชีพตัง้ แต่ปี 2527

นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565

ประวัตกิ ารศึกษา

- ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรีดา้ นการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หุน้ ส่วน (Audit Partner) บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
- การให้บริการสอบบัญชีสาหรับอุตสาหกรรมหลายแขนง อาทิ ธุรกิจเยื่อ
และกระดาษ ธุรกิจปิ โตรเคมี ธุรกิจลิสซิ่ง และธุรกิจซือ้ มาขายไป รวมถึง
ประสบการณ์ทางานกับบริษัทต่างชาติ
- ประกอบวิชาชีพตัง้ แต่ปี 2539

ประสบการณ์ทางาน

นางสาวดุษณีย ์ ยิม้ สุวรรณ
ประวัตกิ ารศึกษา
ประสบการณ์ทางาน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หุน้ ส่วน ( Audit Partner) บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
- การให้บริการสอบบัญชีสาหรับอุตสาหกรรมหลายแขนง อาทิ ธุรกิจปิ โตรเคมี
ธุ รกิ จพลังงาน ธุ รกิ จผลิต ธุ รกิ จซื อ้ มาขายไป และธุ รกิ จให้บริการ รวมถึง
ประสบการณ์ทางานกับบริษัทต่างชาติ
- ประกอบวิชาชีพตัง้ แต่ปี 2546

ทั้งนี ผ้ ูส้ อบบัญชี ทงั้ 3 รายที่ ได้รบั การเสนอชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ ริหาร
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
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สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 4
ข้อบังคับบริษัทในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุน้
คณะกรรมการ
ข้อ 15. ให้บริษัทมี คณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ
ทัง้ หมด ต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักรและต้องมีคณ
ุ สมบัติตามกฎหมายกาหนด
ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูเ้ ลือกตัง้ กรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง
(2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงั้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกในครัง้ นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง
ข้อ 18. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็ นอัตรา ถ้า
จานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม
อนึ่งกรรมการที่ออกตามวรรคหนึ่ง ชอบที่จะได้รบั การแต่งตัง้ เข้าดารงตาแหน่งกรรมการได้อีก หากที่ประชุมได้
เลื อ กเข้า ด ารงต าแหน่ ง ใหม่ อี ก ครั้ง กรรมการที่ จ ะต้อ งออกจากต าแหน่ ง ในปี แ รก และปี ที่ ส องภายหลัง
จดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุ ด
นัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
ข้อ 22. ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสียง
ไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจานวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ข้อ 23. กรรมการจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทหรือไม่ก็ได้
ข้อ 27. กรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจานวนที่เป็ นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยูก่ ระทาในนาม
ของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อเลือกตัง้ กรรมการแทนตาแหน่งที่วา่ งทัง้ หมด
เท่านั้น และให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนั ที่จานวนกรรมการว่างลง
เหลือน้อยกว่าจานวนที่เป็ นองค์ประชุม
ข้อ 30. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็ น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็ นหุ้นส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจากัด หรือเป็ นกรรมการของ
บริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่า
จะทาเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผอู้ ื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
ข้อ 32. การกระทาใดๆ จะมีผลผูกพันต่อบริษัทเมื่อกรรมการสองคนลงชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัท
คณะกรรมการมีอานาจกาหนดชื่อผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราสาคัญของบริษัท ทัง้ นี ้
เว้นแต่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะกาหนดเป็ นอย่างอื่น
ข้อ 33. กรรมการมีสิทธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบีย้ ประชุม บาเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณา ซึ่งอาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอน
หรือวางเป็ นหลักเกณฑ์ และกาหนดไว้เป็ นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้
และนอกจากนัน้ ให้ได้รบั เบีย้ เลีย้ ง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รบั เลือกตัง้ ให้เป็ นกรรมการ
ของบริษัทในอันที่จะได้รบั ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์จากบริษัทในฐานะที่เป็ นลูกจ้างบริษัท
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การประชุมผู้ถือหุน้ การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผุ้ถือหุน้ และสิทธิของผู้ถือหุน้ ในการออกเสียงลงคะแนน
ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่เดือนนับแต่วนั สิน้ สุดรอบปี
บัญชีของบริษัท
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรียกการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิบของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทั้งหมดจะ
เข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื่อง
และเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนีค้ ณะกรรมการต้องจัดให้มี
การประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วนั ที่ได้รบั หนังสือจากผูถ้ ือหุน้
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หลายซึ่งเข้าชื่อกัน
หรือผูถ้ ือหุน้ คนอื่น ๆ รวมกันได้จานวนหุน้ ตามที่บงั คับไว้นนั้ จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วนั ครบ
กาหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนีถ้ ือว่าเป็ นการประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัท
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคห้าครัง้ ใดจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในข้อ 37 ผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้
ค่าใช้จา่ ยที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครัง้ นัน้ ให้แก่บริษัท
การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จดั ขึน้ ณ ท้องที่อนั เป็ นที่ตงั้ สานักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงหรือที่อื่น
ใดตามที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรือ่ งที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรือ่ งจะเสนอเพื่อทราบ
เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผถู้ ือหุน้
และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่าสามวัน
สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อนั เป็ นที่ตงั้ ของสานักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใด
ตามที่คณะกรรมการจะกาหนดให้
ข้อ 36. ผูถ้ ือหุน้ จะมอบฉันทะให้ผอู้ ื่นออกเสียงแทนตนในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ก็ได้ แต่การมอบฉันทะต้องทาเป็ นหนังสือ
ตามแบบที่นายทะเบียนกาหนด
ข้อ 37. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้าคน
หรือไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่งของจานวนผูถ้ ื อหุ้นทั้งหมด และต้องมี หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ื อหุ้นได้เรียกนัดเพราะผูถ้ ื อหุ้น ขอ ให้การ
ประชุมนัน้ เป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ ให้นดั ประชุม
ใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนีไ้ ม่บงั คับ
ว่าต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ถ้าประธานกรรมการไม่มาเข้าประชุมจนล่วงเวลานัดไปแล้วครึง่
ชั่วโมง ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีหรือมีแต่ไม่มาเข้าประชุม หรือไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ผถู้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
ข้อ 39. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าหุน้ หนึ่งมีหนึ่งคะแนน มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน้ ให้ประกอบด้วยคะแนน
เสียงดังต่อไปนี ้
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(1) ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บคุ คลอื่น
ข) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
ค) การท า แก้ไข หรือเลิ กสัญญาเกี่ ยวกับการให้เช่ากิ จการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ สาคัญ การ
มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่ง
กาไรขาดทุนกัน
ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุน้ กูข้ องบริษัท
ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท
ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พงึ กระทามีดงั นี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปี ที่ผา่ นมากิจการของบริษัทได้จดั การไป
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร (ถ้ามี)
(4) เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(5) แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน
(6) กิจการอื่นๆ
การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี
ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัทเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนนี ้ คณะกรรมการต้อง
จัดให้ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนีใ้ ห้ผถู้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจาปี
(1) สาเนางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนที่ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของ
ผูส้ อบบัญชี
(2) รายงานประจาปี ของคณะกรรมการ
ข้อ 45. ห้ามมิให้จ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณี ที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่หา้ ม
มิให้จา่ ยเงินปั นผล
เงินปั นผลให้แบ่งตามจานวนหุน้ หุน้ ละเท่า ๆ กัน
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ได้เป็ นครัง้ คราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกาไรสมควร
พอที่จะทาเช่นนี ้ และรายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงิ นปั นผลให้กระทา
ภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนีใ้ ห้แจ้งเป็ นหนังสือไปยัง
ผูถ้ ือหุน้ และให้โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนัน้ ในหนังสือพิมพ์ดว้ ย
ข้อ 47. บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิ ประจาปี หักด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนีจ้ ะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
เมื่อได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้ว บริษัทอาจโอนทุนสารองอื่น ทุนสารองตามกฎหมาย และทุนสารองส่วน
ลา้ มูลค่าหุน้ ตามลาดับ ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้
ข้อ 50. ผูส้ อบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัททุกครัง้ ที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกาไรขาดทุน
และปั ญหาเกี่ ยวข้องกับบัญชีของบริษัท เพื่อชีแ้ จงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและ
เอกสารของบริษัทที่ผถู้ ือหุน้ จะพึงได้รบั ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ นัน้ แก่ผสู้ อบบัญชีดว้ ย
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สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 5
หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การยืน่ แบบคาร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request)
และการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน
สาหรับการประชุมผู้ถอื หุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ต้องยื่นแบบคาร้องล่วงหน้าเพื่อเข้า
ร่วมประชุม (E-Request) โดยดาเนิ นการให้ครบถ้วนตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 5 และ 6 ทั้งนี ้ บริษัทขอสงวนสิทธิ ไม่รบั
ลงทะเบียน กรณีท่ีเอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกู ต้องหรือไม่เป็ นไปตามเงื่อนไข
1. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
ผูถ้ ื อหุน้ หรือผูร้ ับมอบฉันทะต้องเตรี ย มและแนบเอกสารพร้อมกับการยื่ นแบบคาร้องล่วงหน้าเพื่ อเข้าร่วมประชุม ผ่ าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Request) ให้ครบถ้วนตามสิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 5
บุคคลธรรมดา
1. กรณีผู้ถอื หุน้ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ด้วยตนเอง
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาใบขับขี่ หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณี
เป็ นชาวต่างประเทศ) ซึ่งผูถ้ ือหุน้ ได้ลงลายมือชื่อ รับรองสาเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ย่ืน
หลักฐานประกอบด้วย
2. กรณีมอบฉันทะ
2.1 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือ
ชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ
2.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาใบขับขี่ หรือสาเนาหนังสือเดินทาง
(กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูม้ อบฉันทะซึ่งผูม้ อบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง และหากมี
การเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ย่ืนหลักฐานประกอบด้วย
2.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาใบขับขี่ หรือสาเนาหนังสือเดินทาง
(กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ บั มอบฉันทะ ซึง่ ผูร้ บั มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง และหาก
มีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ย่ืนหลักฐานประกอบด้วย
นิตบิ ุคคล
1. กรณีผู้มีอานาจลงนามแทนนิตบิ ุคคลมาร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ด้วยตนเอง
1.1 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาใบขับขี่ หรือ สาเนาหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้
ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
1.2 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี ) ที่รบั รองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล (กรรมการผูม้ ีอานาจ) ที่ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่า
ผูแ้ ทนนิติบคุ คล (กรรมการผูม้ ีอานาจ) ที่เข้าร่วมประชุมมีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้
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2. กรณีมอบฉันทะ
2.1 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือ
ชื่อของผูม้ ีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ
2.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาใบขับขี่ หรือสาเนาหนังสือเดินทาง
(กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คลที่ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง และหากมี
การเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ย่ืนหลักฐานประกอบด้วย
2.3 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี ) ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจ
กระทาการแทนนิติบคุ คล และหนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) ทัง้ นี ้ เอกสารตามข้อนี ้ ต้องมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่า
บุคคลที่ลงลายมือชื่อเป็ นผูม้ อบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะเป็ นผูม้ ีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้
2.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาใบขับขี่ หรือสาเนาหนังสือเดินทาง
(กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ บั มอบฉันทะ ซึง่ ได้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ
- นามสกุล ให้ย่ืนหลักฐานประกอบด้วย
3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นทีเ่ ป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุน้
3.1 ให้เตรียมและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นนิติบคุ คล ข้อ 1 หรือ 2
3.2 ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ ที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็ นผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่ง
หลักฐานดังต่อไปนีเ้ พิ่มเติม
(1) หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือ
มอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian
ทัง้ นี ้ เอกสารที่มิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผถู้ ือหุน้ หรือ
ผูแ้ ทนนิติบคุ คลนัน้ รับรองความถูกต้องของคาแปล
2. วิธีการมอบฉันทะ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะไว้จานวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี ้
 แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึง่ เป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้อน
 แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กาหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
 แบบ ค. เป็ นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝาก
และดูแลหุน้
บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์กาหนด หากผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะใช้
หนังสือมอบฉันทะแบบอื่นสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.qcon.co.th
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ออกประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 79/2564
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการชักชวนเป็ นการทั่วไปเพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทมอบฉันทะให้เข้าประชุมผูถ้ ือหุน้ และออกเสียงลงคะแนนแทน
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ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วันที่ 16 มกราคม 2565 ซึ่งผูถ้ ื อหุน้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่ มเติมหรื อ
สามารถดาวน์โหลดได้จาก www.sec.or.th
ผู้ถื อ หุ้น ที่ ไ ม่ ส ามารถเข้า ร่ว มประชุม ผู้ถื อ หุ้น ของบริ ษั ท ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-Meeting) ได้ด ้ว ยตนเอง สามารถ
มอบฉันทะได้โดยดาเนินการดังนี ้
1. ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จดั ส่งมาให้ หรือตามแบบอื่นข้างต้น เพียงแบบเดียวเท่านั้น สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่ใช่
Custodian จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านัน้
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง
โดยให้ระบุช่ื อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผูถ้ ื อหุน้ ประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่ อกรรมการอิส ระ
ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงคนเดียวให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ โดยมอบฉันทะให้ผูร้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้
และผูถ้ ือหุน้ จะต้องมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุน้ ที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจานวนที่ตน
ถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้ Custodian ในประเทศ
ไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
4. บริษัทจะปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ ือหุน้ พร้อมทัง้ ขีดฆ่า
ลงวันที่ท่ีทาหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถกู ต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
5. การมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมแทนตนเอง
5.1 กรณีมอบฉันทะให้บคุ คลอื่นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) แทนตนเอง
ผูถ้ ื อหุน้ หรือ ผูร้ ับมอบฉันทะโปรดดาเนิ นการตามข้อ 1-2 และยื่ นแบบคาร้องเพื่ อเข้าร่วมประชุม (E-Request)
ล่วงหน้าเพื่ อขอรับ Username และ Password สาหรับใช้ลงทะเบี ยนเข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียดเกี่ ยวกับ
ขัน้ ตอนการยื่นแบบคาร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-Meeting) ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 6 และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบฉบับจริงไป
ยังบริษัท
5.2 กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) แทนตนเอง
ผูถ้ ือหุน้ โปรดดาเนินการตามข้อ 1-2 และส่งหนั งสือมอบฉั นทะและเอกสารประกอบฉบับจริงไปยังบริษัท
โดยไม่ต้องยืน่ แบบคาร้องเพือ่ เข้าร่วมประชุม (E-Request) อีก
6. ส่ ง หนั ง สื อมอบฉั นทะฉบั บ จริ ง และเอกสารประกอบพร้ อมลงนามรั บ รองส าเนาถู ก ต้ อง ไปยังส านักงาน
เลขานุการบริษัท ชัน้ 19 อาคารเอสซีจี 100 ปี เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุ งเทพมหานคร
10800 เพื่อให้สานักงานเลขานุการบริษัทได้รบั และตรวจสอบเอกสารก่อนการประชุม ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 24 มีนาคม
2565 โดยระบุขอ้ ความ “สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ของบริษัท ควอลิตีค้ อนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จากัด (มหาชน)
(“Q-CON”)” บนหน้าซองไปรษณียด์ ว้ ย
7. ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ ประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ ให้ผถู้ ือหุน้ แจ้งความประสงค์เป็ นหนังสือต่อบริษัทก่อนเริ่มการประชุม
ผูถ้ ือหุน้
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3. การยืน่ แบบคาร้องเพือ่ เข้าร่วมประชุม (E-Request)
ผู้ถื อหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่ ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม E-Meeting โปรดยื่ นแบบคาร้องเพื่ อเข้าร่วมประชุม (E-Request)
ล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อขอรับ Username และ Password สาหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทจะเปิ ดระบบให้
ยื่นแบบคาร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ล่วงหน้ าตั้งแต่วันศุ กร์ที่ 18 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็ นต้นไป
จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ และหลังจากที่บริษัทได้ตรวจสอบเอกสารลงทะเบียนและอนุมตั ิการแบบคาร้องของท่านแล้ว ท่าน
จะได้รบั อีเมลแจ้งข้อมูล Username และ Password และลิงก์สาหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ในวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึง่
ระบบจะเปิ ดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ในวันศุกร์ท่ี 25 มีนาคม 2565 ตัง้ แต่เวลา 12.00 น. เป็ นต้นไป
ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะสามารถเข้าใช้งานระบบ E-Request ได้ท่ี
https://app.inventech.co.th/QCON145014R
หรือสแกน QR Code
ทัง้ นี ้ รายละเอียดเกี่ ยวกับขั้นตอนการยื่ นแบบคาร้องเพื่ อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 6
4. การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน
หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง
วาระทั่วไป
1. สาหรับการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาผ่านระบบ
Inventech Connect โดยให้นบั หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้ ซึ่งผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน (เว้นแต่ เป็ นการ
ออกเสียงของ Custodian)
2. ในกรณีมอบฉันทะ
2.1 ในกรณีท่ีผมู้ อบฉันทะระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะบันทึกการ
ออกเสียงลงคะแนนดังกล่าว โดยผูร้ บั มอบฉันทะไม่จาเป็ นต้องลงคะแนนเสียงขณะประชุมอีก
2.2 กรณีผมู้ อบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้
ไม่ชดั เจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึง
กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผูร้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้
ตามที่เห็นสมควร
วาระเลือกตัง้ กรรมการ
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กาหนดให้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อเสียงหนึ่ง
(2) ผูถ้ ื อหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงั้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
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(3) บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูร้ บั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่พงึ มีหรือจะพึงเลือกตัง้
ในครัง้ นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้
ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
วิธีปฏิบัตใิ นการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
(1) ประธานที่ประชุมจะเป็ นผูเ้ สนอให้ผูถ้ ือหุน้ พิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะขอให้ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ
ลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะผ่านระบบ และจะเปิ ดให้ผถู้ ือหุน้ ลงคะแนนเสียงผ่าน
ระบบ Inventech Connect วาระละ 1 นาที รวมถึงวาระการเลือกตัง้ กรรมการจะเปิ ดให้ลงคะแนนรายบุคคลคนละ 1 นาที
(2) การออกเสียงลงคะแนน ให้ผูถ้ ื อหุน้ หรือผูร้ ับมอบฉันทะเลือกวาระที่ จะออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดง
ตัวเลือกสาหรับการออกเสียงลงคะแนน ทัง้ หมด 4 แบบ คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง
(สีสม้ ) และ 4. ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด* (สีฟ้า) โดยให้ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะเลือกออกเสียงตามความเห็น
เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็ นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกาหนดให้แบ่งแยกคะแนน
เสียงได้)
หมายเหตุ :

* หากเลือก “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” หรือ ไม่กดตัวเลือกใด ๆ ระบบจะนาคะแนนเสียงเทไปยัง
ผลคะแนน “เห็นด้วย”
การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนัน้ จะปิ ดการส่งผลการลงคะแนน

มติของทีป่ ระชุมผู้ถอื หุ้น (นอกเหนือจากวาระเลือกตัง้ กรรมการ) จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็ นมติของที่ประชุม
 กรณีอ่นื ๆ ซึง่ มีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกาหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็ นไปตามที่กฎหมาย
หรือข้อบังคับนัน้ กาหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ
ดังกล่าว
 หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็ นเสียงชีข้ าด
 ผูถ้ ือหุน้ ใดมีสว่ นได้เสียเป็ นพิเศษในมติใด ห้ามมิให้ออกเสียงในมตินนั้ เว้นแต่เป็ นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตัง้
กรรมการ
การนับคะแนนเสียงและการแจ้งการนับคะแนน
ประธานที่ประชุมหรือผูท้ ่ีประธานที่ประชุมมอบหมาย จะชีแ้ จงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ท่ีประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม
ในแต่ละวาระ และเมื่อครบเวลาที่ประธานฯ ให้ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะลงคะแนนเสียงแล้ว ระบบจะประมวลผลจากคะแนน
เสียงของผูถ้ ือหุน้ ตามวิธีปฏิบตั ิในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และจะแจ้งผลการนับคะแนนทุกวาระให้ผถู้ ือหุน้ ได้ทราบ
ก่อนเสร็จสิน้ การประชุม
บริ ษั ท จัด ประชุม สามัญ ผู้ถื อหุ้น ประจ าปี 2565 ในรู ป แบบการประชุม ผ่ า นสื่ ออิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ (E-Meeting) โดยใช้วิธี
ลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Inventech Connect ซึง่ ไม่ใช้บตั รยืนยันการลงคะแนน จึงจะไม่มีกรณีท่ีถือว่าเป็ นบัตรเสีย
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สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 6
ขัน้ ตอนการยืน่ แบบคาร้องเพือ่ เข้าร่วมประชุม (E-Request) และ
การใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
ผังภาพแสดงขัน้ ตอนการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ดำเนินกำรก่อนวันประชุม

ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะยื่นแบบคำร้องเข้ำร่วมประชุม กรอกข้อมูล
และแนบเอกสำรประกอบ ผ่ำน Web browser โดยให้เข้ำไปที่เว็บไซต์
https://app.inventech.co.th/QCON145014R หรือสแกน QR Code
ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ
แก้ไขและส่งเอกสำรเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลสำหรับยื่นแบบคำร้อง (E-Request)
ส่งแบบคำร้อง
ระบบแจ้งอีเมลตอบกลับผูถ้ ือหุน้ ว่ำได้รบั แบบคำร้อง
และกำลังดำเนินกำรตรวจสอบ

เจ้ำหน้ำที่พิจำรณำ
อนุมตั ิคำร้อง

ไม่ผ่านการอนุมัติ

ผ่านการอนุมัติ

ระบบแจ้งอีเมลแจ้งกำรปฎิเสธแบบคำร้อง

ดำเนินกำร ณ วันประชุม

แจ้งผลกำรอนุมตั ิผำ่ นอีเมลและนำส่งลิงก์
สำหรับลงทะเบียนเพือ่ เข้ำร่วมประชุม

กรณีมอบฉันทะ ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะจะต้อง
ส่งเอกสำรตำมที่ระบุในสิ่งที่สง่ มำด้วยลำดับที่ 5
มำยังบริษัทด้วย

ลงทะเบียนเพื่อเข้ำร่วมประชุม (E-Register)
ขัน้ ตอนนีจ้ ำนวนหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ ถูกนับเป็ นองค์ประชุม

รับชมถ่ำยทอดสด และลงคะแนนเสียง (E-Voting)

หมายเหตุ กำรทำงำนของระบบประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึน้ อยู่กบั ระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผูถ้ ือหุน้ หรือ
ผูร้ บั มอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์และ/หรือโปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณำใช้อปุ กรณ์และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนีใ้ นกำรใช้งำนระบบ
1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตทีแ่ นะนา
- High Definition Video: ควรมีควำมเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ควำมเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
- High Quality Video: ควรมีควำมเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
- Standard Quality Video: ควรมีควำมเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ทสี่ ามารถใช้งานได้
- โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็ปเล็ต ระบบปฏิบตั ิกำร IOS หรือ Android
- เครือ่ งคอมพิวเตอร์/เครือ่ งคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ระบบปฏิบตั ิกำร Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Firefox หรือ Chrome (เบราว์เซอร์ทแี่ นะนา) หรือ Safari
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วิธีปฏิบัตใิ นการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้ำประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดดำเนินกำรตำมขัน้ ตอนกำรยื่นแบบ
คำร้องก่อนเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี ้
ขั้นตอนการยืน่ แบบคาร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนการประชุม
1. ยื่นแบบคำร้องเข้ำร่วมประชุม กรอกข้อมูลและแนบเอกสำรประกอบ ผ่ำน Web browser ให้เข้ำไปที่
https://app.inventech.co.th/QCON145014R หรือสแกน QR Code นี ้ เพื่อเข้ำสูร่ ะบบ
และดำเนินกำรตำมขัน้ ตอนด้ำนล่ำง
1) คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จำกหนังสือเชิญประชุม
2) เลือกประเภทในกำรยื่นแบบคำร้อง
3) กรอกข้อมูลของท่ำนตำมแบบลงทะเบียนและแนบเอกสำรตำมที่ระบบแสดง
4)  เพื่อยอมรับเงื่อนไขและตกลงปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดกำรเข้ำร่วมประชุม
5) กดปุ่ ม “ส่งแบบคำร้อง / Request”
6) รออีเมลจำกเจ้ำหน้ำที่แจ้งรำยละเอียดข้อมูลกำรประชุมและ Username & Password
** 1 บัญชีอีเมล ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถอื หุน้ **

2. สำหรับผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดว้ ยตนเอง หรือโดยผูร้ บั มอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมกำรบริษัท
ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิ ดให้ดำเนินกำรยื่นคำร้องล่วงหน้ำก่อนวันประชุมตัง้ แต่วันศุกร์ท่ี 18 มีนาคม 2565
เวลา 08.30 น. จนกว่ำจะปิ ดกำรประชุม
3. ในวันประชุม ระบบประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิ กส์จะเปิ ดให้เข้ำระบบได้ในวั นศุ กร์ท่ี 25 มีนาคม 2565 เวลา 12:00 น.
(ก่อนเปิ ดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รบั และปฏิบัติตำม
คูม่ ือกำรใช้งำนในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท
หำกผูถ้ ื อหุน้ ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัท ให้ดำเนิ นกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วยลำดับที่ 5 แล้วจัดส่ง
หนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสำรประกอบมำยังบริษัท ภายในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565

หากพบปั ญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center
โทร:
0 2931 9134
Line@:
@inventechconnect
ให้บริกำรระหว่ำงวันที่ 18–25 มีนำคม 2565 เวลำ 08.30 – 17.30 น.
(เฉพาะวันทาการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
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แจ้งปั ญหาการใช้งาน

ขั้นตอนการติดตั้ง Webex Meetings
1. สาหรับระบบปฏิบัตกิ าร iOS
1) เข้ำ App Store
2) พิมพ์ Webex Meetings ที่ช่องค้นหำ
3) กดปุ่ ม “รับ” เพื่อติดตัง้ แอปพลิเคชัน
4) รอ สักครู ่ ระบบทำกำรดำวน์โหลดแอปพลิเคชัน
5) เสร็จสิน้ ขัน้ ตอนกำรติดตัง้ จะแสดงไอคอนแอปพลิเคชันบนหน้ำจอ

2. สาหรับระบบปฏิบัตกิ าร Android
1)
2)
3)
4)
5)

เข้ำ Play Store
พิมพ์ Webex Meetings ที่ช่องค้นหำ
กดปุ่ ม “ติดตั้ง” เพื่อติดตัง้ แอปพลิเคชัน
รอ สักครู ่ ระบบทำกำรดำวน์โหลดแอปพลิเคชัน
เสร็จสิน้ ขัน้ ตอนกำรติดตัง้ จะแสดงไอคอนแอปพลิเคชันบนหน้ำจอ

3. สาหรับระบบปฏิบัตกิ าร Windows
1) เข้ำเว็บไซต์ https://www.webex.com/downloads.html
2) กดปุ่ ม “For Windows (64bit)” หรือ “For Windows (32bit)” เลือก
ตำมระบบปฏิบตั กิ ำรที่เครื่องของคุณรองรับ
3) คลิ ก ไฟล์ท่ี ด ำวน์โ หลด “webex.msi” เพื่ อ ท ำกำรเข้ำ สู่ ก ำรติ ด ตั้ง
โปรแกรม Webex Meetings
4) กดปุ่ ม “Next” เพื่อทำกำรติดตัง้ โปรแกรม
5) รอ สักครู ่ ระบบทำกำรติดตัง้ โปรแกรม
6) กดปุ่ ม “Finish” เมื่อระบบติดตัง้ โปรแกรมเสร็จแล้ว
7) กดปุ่ ม “Agree” เพื่อยอมรับเงื่อนไขในข้อตกลงสิทธิ์กำรใช้งำน
8) พิมพ์ “อีเมลของคุณ” และ กดปุ่ ม “Next” เพื่อเข้ำใช้งำน
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ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Register)
1. คลิกลิงก์ URL ที่ได้รบั จำกอีเมลสำหรับเข้ำห้องประชุม
2. นำ Username และ Password มำกรอก หรือขอรหัส OTP ในกำรเข้ำสูร่ ะบบ
3. กดปุ่ ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” โดยคะแนนเสียงตำมจำนวนหุน้ ของ Username นี ้ จะถูกนับเข้ำองค์ประชุม
4. กดปุ่ ม “รับชมถ่ายทอดสด”
กรณี ใช้ งานผ่ า น PC/Laptop กรุ ณำกรอกรำยละเอี ยดเพื่อลงทะเบียนเข้ำรับชมถ่ำยทอดสดผ่ำน Application
Webex Meetings ดังนี ้
1) กรอกอีเมล ในช่อง Email Address ให้ตรงกับอีเมลที่ทำกำรยื่นแบบคำร้อง
2) กดปุ่ ม “Join Now”
3) กด “Run a temporary application”
4) กดไฟล์ท่ีดำวน์โหลด
5) กดปุ่ ม “Join Event” เพื่อเข้ำร่วมประชุม

กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad กรุณำกรอกรำยละเอียดเพื่อลงทะเบียนเข้ำรับชมถ่ำยทอดสดผ่ำน Application
Webex Meetings ดังนี ้
1) กดปุ่ ม “Join”
กรณีไม่เคยเข้ำใช้งำน Webex Meetings มำก่อน
ให้ กดปุ่ ม “ACCEPT” (กรณีเป็ น Android)
หรือ กดปุ่ ม “I Accept” (กรณีเป็ น iOS)
2) กรอกชื่อ ในช่อง Name, กรอกอีเมล ในช่อง Email Address
ให้ตรงกับอีเมลที่ทำกำรยื่นแบบคำร้อง
3) กด “ตกลง”, “อนุญาต” กำรเข้ำถึงต่ำง ๆ ของ Application
4) กดปุ่ ม “Join” เพื่อเข้ำร่วมประชุม
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ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (E-Voting)
กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

กดปุ่ ม “Continue” ที่เมนู “Multimedia Viewer”
กรอก Username และ Password เดียวกับที่ได้รบั จำกอีเมล หรือขอรหัส OTP ในกำรเข้ำสูร่ ะบบ
กดปุ่ ม “เข้าสู่ระบบ”
กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลักษณ์
เลือกวำระที่ตอ้ งกำรลงคะแนนเสียง
กดปุ่ มลงคะแนนเสียงตำมควำมประสงค์
ระบบจะแสดงสถำนะของกำรลงคะแนนเสียงล่ำสุดที่ได้ทำกำรเลือกลงคะแนน

กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad
1) กดที่เมนู “Participants” หรือสัญลักษณ์
2) กดที่เมนู “Chat” และเลือกที่ขอ้ ควำมจำก Inventech Connect (กรณีเป็ น Android)
หรือ กดที่เมนู “Chat” หรือสัญลักษณ์
(กรณีเป็ น iOS)
3) กดลิงก์สำหรับกำรลงทะเบียนและลงคะแนนเสียง
4) จำกนัน้ กดปุ่ ม “Continue”
5) กรอก Username และ Password เดียวกับที่ได้รบั จำกอีเมล หรือขอรหัส OTP ในกำรเข้ำสูร่ ะบบ
6) กดปุ่ ม “เข้าสู่ระบบ”
7) กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลักษณ์
8) เลือกวำระที่ตอ้ งกำรลงคะแนนเสียง
9) กดปุ่ มลงคะแนนเสียงตำมควำมประสงค์
10) ระบบจะแสดงสถำนะของกำรลงคะแนนเสียงล่ำสุดที่ได้ทำกำรเลือกลงคะแนน

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด
กรุณากดปุ่ ม
(ซึ่งหมำยควำมว่ำ หำกเลือก “ยกเลิกกำรลงคะแนนเสียงล่ำสุด ” หรือ ไม่กด
ตัวเลือกใด ๆ ระบบจะนำคะแนนเสียงไปรวมกับผลคะแนน “เห็นด้วย”)
โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิ ด
รับผลคะแนนในวาระนั้น
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ขั้นตอนการถามคาถามผ่านระบบ Inventech Connect
กดเมนู “การส่งคาถาม” หรือสัญลักษณ์
กรณีการพิมพ์คาถาม
1) เลือกวำระที่ตอ้ งกำรสอบถำมคำถำม
2) พิมพ์คำถำมแล้ว กด ส่ง
กรณีการถามผ่านภาพและเสียง
1) เลือกวำระที่ตอ้ งกำรสอบถำมคำถำม
2) กดปุ่ ม “จองคิวสอบถามผ่านภาพและเสียง” หรือสัญลักษณ์
3) กรอกชื่อที่ใช้บน Webex
4) กดปุ่ ม “จองคิว” หรือสัญลักษณ์
5) รอสัญญำณจำกเจ้ำหน้ำที่ในกำรให้ควิ ถำมคำถำมทำงช่อง Chat

คู่มือการติดตั้ง Application Webex Meetings และคู่มือการใช้งาน Inventech Connect

คู่มือการใช้งาน
ยืน่ แบบคาร้องผ่าน E-Request

คู่มือการติดตั้ง
Application Webex Meetings

คู่มือการใช้งาน
ระบบ Inventech Connect

*หมำยเหตุกำรใช้งำน
กรณีออกจากการประชุม
ผูเ้ ข้ำร่วมประชุมสำมำรถกดปุ่ ม
“ออกจากการประชุม”
ซึง่ ระบบจะนำคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ /
ผูร้ บั มอบฉันทะออกจำกกำรประชุมสำหรับ
วำระที่ที่ประชุมยังไม่ได้ลงคะแนนเสียง

กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถอื หุน้ มากกว่า 1 คน
ผูเ้ ข้ำร่วมประชุมสำมำรถกดปุ่ ม “สลับบัญชี”
เพื่อลงคะแนนเสียง โดยบัญชีก่อนหน้ำจะยังถูก
นับเป็ นฐำนในกำรประชุม

- 31 -

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 7

ข้อมูลของกรรมการอิสระทีบ่ ริษัทเสนอเป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอื หุน้
รายชื่อกรรมการอิสระ
1. นายการุญ จันทรางศุ

2. นายพันเทพ สุภาไชยกิจ

อายุ

ตาแหน่งในบริษัท

72 ปี

กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

67 ปี

3. นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิรภิ ิญโญ 61 ปี

ที่อยู่

144 หมูท่ ี่ 16
ถนนอุดมสรยุทธ์
กรรมการอิสระ
ตาบลบางกระสัน้
ประธานกรรมการสรรหา
อาเภอบางปะอิน
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และกรรมการตรวจสอบ
13160

การมีส่วนได้เสียพิเศษ*
ในวาระที่เสนอ

ไม่มีสว่ นได้เสียพิเศษใน
วาระที่ 1 ถึง 7

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล

หมายเหตุ: รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) เอกสารแนบ 1 ซึง่
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ https://qcon.co.th/th/downloads/index/1

* การมี ส่วนได้เสี ยพิ เศษ ตามที่ ก าหนดในแบบ AGM Checklist เป็ นการเปิ ดเผยข้อมูลเฉพาะในส่ ว นของ
กรรมการอิสระคนที่จะรับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ เท่านัน้ ว่ามีสว่ นได้เสียพิเศษใด ๆ กับวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้
ในครัง้ นัน้ หรือไม่ เช่น มีสว่ นได้เสียพิเศษในวาระเลือกตัง้ กรรมการเพราะเป็ นผูท้ ี่จะต้องถูกเลือกตัง้ กลับเข้ามา
เป็ นกรรมการอีกครัง้ หนึง่

ล่าว
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สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 8

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)
สาหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2565
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ในฐานะ นาย
ทะเบียนหลักทรัพย์ได้พฒ
ั นาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผูถ้ ือหุน้ และ
รายงานประจาปี ในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผูถ้ ื อหุน้ สามารถเรียกดูขอ้ มูลได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว
ผูถ้ ือหุน้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1) ตามขัน้ ตอน
ต่อไปนี ้
สาหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึน้ ไป)
1. เปิ ดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีขอ้ ความ (Notification) ขึน้ มาด้านบน ให้กดที่ขอ้ ความนัน้ เพื่อดูขอ้ มูลประกอบการประชุม
หมายเหตุ : กรณี ท่ี ไม่มีขอ้ ความ (Notification) บนมือถือ ผูถ้ ือหุน้ สามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน
(Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็ นต้น
สาหรับระบบ Android
1. เปิ ดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line
ขัน้ ตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
 เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)  เลือก QR Code  สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูขอ้ มูลประกอบการประชุม
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ผังภาพแสดงขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ดาเนินการก่อนวันประชุม

ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะยื่นแบบคาร้องเข้าร่วมประชุม กรอกข้อมูล
และแนบเอกสารประกอบ ผ่าน Web browser โดยให้เข้าไปที่เว็บไซต์
https://app.inventech.co.th/QCON145014R หรือสแกน QR Code
ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ
แก้ไขและส่งเอกสารเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลสาหรับยื่นแบบคาร้อง (E-Request)
ส่งแบบคาร้อง
ระบบแจ้งอีเมลตอบกลับผูถ้ ือหุน้ ว่าได้รบั แบบคาร้อง
และกาลังดาเนินการตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่พิจารณา
อนุมตั ิคาร้อง

ไม่ผ่านการอนุมัติ

ผ่านการอนุมัติ

ระบบแจ้งอีเมลแจ้งการปฎิเสธแบบคาร้อง

ดาเนินการ ณ วันประชุม

แจ้งผลการอนุมตั ิผา่ นอีเมลและนาส่งลิงก์
สาหรับลงทะเบียนเพือ่ เข้าร่วมประชุม

กรณีมอบฉันทะ ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะจะต้อง
ส่งเอกสารตามที่ระบุในสิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 5
มายังบริษัทด้วย

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Register)
ขัน้ ตอนนีจ้ านวนหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ ถูกนับเป็ นองค์ประชุม

รับชมถ่ายทอดสด และลงคะแนนเสียง (E-Voting)

___________________________________________________________________________________________________
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมหรือพบปั ญหาการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อ Call Center ได้ท:ี่
โทรศัพท์ : 0 2931 9134 ระหว่างวันที่ 18 – 25 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น. หรือจนกว่าการประชุมจะเสร็จสิน้
(เว้นวันหยุดราชการ)

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

