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หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) 
 
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 
สิ่งที่ส่งมาดว้ย 1. ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2560 

2. รำยงำนประจ ำปี 2560 ในรูปแบบแผ่นบนัทึกข้อมูล (CD-ROM) 
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อให้เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบก ำหนด

ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
4. ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีทีไ่ด้รับกำรเสนอชื่อประจ ำปี 2561 
5. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น 
6. หลักฐำนแสดงสิทธิกำรเข้ำร่วมประชุม วิธีกำรมอบฉันทะ กำรลงทะเบียน และกำรออกเสียงลงคะแนน

ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น 
7. แบบกำรลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตำมที่กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์

ก ำหนด  
8. ข้อมูลของกรรมกำรอิสระที่บรษิัทเสนอเป็นผู้รบัมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น 
9. แผนที่ตั้งสถำนที่ประชุม โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ 
10. แบบขอรับหนังสือรำยงำนประจ ำปี 2560 

  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภำพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ ำกัด 

(มหำชน) (Q-CON) ได้มีมติให้เรียกประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 26 มีนำคม 2561 เวลำ 14.30 น. 
ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ ห้องซำลอน เอ เลขที่ 204 ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง 
กรุงเทพมหำนคร เพื่อพิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ ตำมระเบียบวำระพร้อมด้วยควำมเห็นของคณะกรรมกำร ดังต่อไปนี้ 
 
วาระที่ 1:  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 

ความเป็นมา บริษัทได้จัดท ำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนำคม 
2560 แล้วเสร็จภำยใน 14 วันนับแต่วันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น โดยได้ส่งให้ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และกระทรวงพำณิชย์ภำยในระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ของบริษัท 
(www.qcon.co.th) แล้วตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 เมษำยน 2560 โดยมีรำยละเอียดตำมส ำเนำรำยงำนกำรประชุม
ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วยล ำดับที่ 1 
ความเห็นของคณะกรรมการ   เห็นควรเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 พิจำรณำรับรอง
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนำคม 2560 ซึ่งคณะกรรมกำรเห็นว่ำ
ได้มีกำรบันทึกรำยงำนไว้อย่ำงถูกต้อง โดยบริษัทได้เผยแพร่รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 
2560 พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ และเอกสำรต่ำง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมสำมัญ
ผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 ทำงเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันศุกร์ที่ 23 กุมภำพันธ์ 2561 
คะแนนเสียงส าหรับการรับรอง  เสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 2:  รับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2560 
ความเป็นมา  บริษัทได้สรุปผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำและกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 
2560 ซึ่งปรำกฏอยู่ในรำยงำนประจ ำปี 2560 หัวข้อผลกำรด ำเนินงำน ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วยล ำดับที่ 2  
ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอรำยงำนกิจกำรประจ ำปี 2560 ซึ่งสรุปผลกำรด ำเนินงำน
ของบริษัทและกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2560 ให้ผู้ถือหุ้นรับทรำบ 
คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ เนื่องจำกเป็นวำระเพื่อทรำบ จึงไม่มีกำรลงคะแนนเสียง 

 
วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัตงิบการเงินประจ าปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

ความเป็นมา  เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทได้จัดท ำงบกำรเงิน
ประจ ำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทและจัดให้มีกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแล้ว และ
ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยมีรำยละเอียดตำมที่ปรำกฏอยู่ในงบกำรเงินของรำยงำนประจ ำปี 
2560 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วยล ำดับที่ 2 
ความเห็นของคณะกรรมการ   เห็นควรเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 พิจำรณำอนุมัติ
งบกำรเงินประจ ำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบและลงนำมรับรองโดยผู้สอบบัญชี
ของบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด และได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว 
ซึ่งแสดงฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในปี 2560 ที่ผ่ำนมำ โดยสรุปสำระส ำคัญได้ดังนี้ 
งบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี้ 

สินทรัพย์รวม                                      2,021.62 ล้ำนบำท 
หนี้สินรวม  228.27 ล้ำนบำท 
รำยได้รวม  1,711.22 ล้ำนบำท 
ก ำไรส ำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่  
- ล้ำนบำท  5.46  
- บำทต่อหุ้น  0.01  

งบกำรเงินของบริษัท มีดังนี้  
สินทรัพย์                                     2,231.89 ล้ำนบำท 
หนี้สิน  506.75 ล้ำนบำท 
รำยได้รวม  1,462.12 ล้ำนบำท 
ก ำไรส ำหรับปี  
- ล้ำนบำท  28.60 
- บำทต่อหุ้น  0.07 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ เสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 4:  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรประจ าปี 2560 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 

0.03 บาท 
ความเป็นมา  บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 50 ของก ำไรสุทธิในแต่ละปี
หำกบริษัทไม่มีผลขำดทุนสะสม และไม่มีควำมจ ำเป็นอื่นใด ซึ่งตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด 
พ.ศ. 2535 มำตรำ 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 ก ำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหนึ่ง
ไว้เป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี หักด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำ
ทุนส ำรองนี้จะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยปัจจุบันบริษัทมีทุนส ำรองตำม
กฎหมำยจ ำนวน 40 ล้ำนบำท เท่ำกับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตำมที่กฎหมำยก ำหนดแล้ว  
ทั้งนี้ในปี 2560 บริษัทมกี ำไรส ำหรับปี (ก ำไรสุทธิ) ของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 28.60 ล้ำนบำท และมี
ก ำไรส ำหรับปีของงบกำรเงินรวมจ ำนวน 5.46 ล้ำนบำท ส ำหรับจัดสรรจ่ำยเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ 
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ความเห็นของคณะกรรมการ   เห็นควรเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 พิจำรณำอนุมัติ
กำรจัดสรรก ำไรประจ ำปี 2560 เพื่อจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2560 ในอัตรำหุ้นละ 0.03 บำท รวมเป็นเงิน 
12 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำร้อยละ 42 ของก ำไรส ำหรับปี ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล
ของบริษัท โดยสำมำรถเปรียบเทียบอัตรำกำรจ่ำย/กำรงดจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2560 กับปีที่ผ่ำนมำ
ได้ดังนี้ 
 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

1. ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปขีองงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
(ล้ำนบำท) 

28.60 (80.62) 196.85 

2. ก ำไร (ขำดทนุ) ส ำหรบัปขีองงบกำรเงนิรวม (ล้ำนบำท) 5.46 (107.74) 7.22 
3. จ ำนวนหุ้น (หุ้น) 400,000,000 400,000,000 400,000,000 
4. เงินปันผล (บำท/หุ้น)* 0.03 งดจำ่ย 0.14 
5. เงินปันผลจ่ำยทั้งสิ้น (ล้ำนบำท) 12 งดจำ่ย 56 

6. อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลเทียบกับก ำไรส ำหรับปี 
 (ร้อยละ) 

42 
(เทียบกับก ำไรส ำหรับปี

ของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) 

งดจำ่ย 28 
(เทียบกับก ำไรส ำหรบัปขีอง

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) 

7. ทุนส ำรองตำมกฎหมำย (ล้ำนบำท) ส ำรองครบถว้นตำมที่กฎหมำยก ำหนดแล้ว (40 ล้ำนบำท) 

ทั้งนี้กำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวให้จ่ำยแก่ผู้ถือหุ้นเฉพำะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตำมข้อบังคับของบริษัท 
ตำมที่ปรำกฏรำยชื่อ ณ วันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 2 เมษำยน 2561 (จะขึ้น
เครื่องหมำย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 30 มีนำคม 2561) โดยมีก ำหนดจ่ำยเงินปันผล
ในวันพุธที่ 25 เมษำยน 2561 และให้รับเงินปันผลภำยใน 10 ปี 

หมำยเหตุ: *ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดำจะได้รับเครดิตภำษีเงินปันผลตำมหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎำกร
มำตรำ 47 ทวิก ำหนด เท่ำกับเงินปันผลคูณยี่สิบส่วนแปดสิบ 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ เสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 5:  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ความเป็นมา  พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 
ก ำหนดให้ในกำรประชุมสำมัญประจ ำปีทุกครั้ง กรรมกำรต้องออกจำกต ำแหน่งอย่ำงน้อยหนึ่งในสำมเป็น
อัตรำ ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้เคียงที่สุดกับสัดส่วน
หนึ่งในสำม ทั้งนี้กรรมกำรผู้ที่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระนั้นอำจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ซึ่งในกำรประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีครั้งนี้มีกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระจ ำนวน 3 คน ดังนี้ 

1. ดร.กำรุญ จันทรำงศ ุ กรรมกำรอิสระ*และกรรมกำรตรวจสอบ  
2. นำยประทีป วงศ์นิรันดร ์ กรรมกำรอิสระ* ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และ

กรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน และบรรษัทภบิำล 
3. นำยกิตต ิ สุนทรมโนกลุ กรรมกำรบริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำร 

หมำยเหต ุ *บริษัทพิจำรณำคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระตำมนิยำมของบริษัท ซึ่งเข้มกว่ำเดิมท่ีอ้ำงอิงตำมประกำศของ
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน 

โดยบริษัทได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวำระและรำยชื่อบุคคลเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำร
ระหว่ำงวันที่ 1 กันยำยน - 30 พฤศจิกำยน 2560 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวำระและรำยชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับ
กำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำร 
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คณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำลได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำบุคคลเป็นกรรมกำร
ตำมแนวทำงกำรพิจำรณำสรรหำบุคคลเป็นกรรมกำรที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
ซึ่งก ำหนดให้คณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำลคัดเลือกผู้ที่เหมำะสมเป็นกรรมกำรบริษัท
จำกผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญซึ่งรวมถึงบุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรเป็นกรรมกำร
บริษัทจดทะเบียนและก ำหนดว่ำจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของ
บริษัท รวมทั้งแนวทำงบรรษัทภิบำลของบริษัท แนวทำงกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  (ก.ล.ต.) และแนวทำงกำรกลั่นกรองผู้ได้รับกำรเสนอชื่อเป็น
กรรมกำรของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) เป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มี
ประสบกำรณ์ควำมเชี่ยวชำญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท มีภำวะผู้น ำและวิสัยทัศน์กว้ำงไกล มีคุณธรรมและ
จริยธรรม มีประวัติกำรท ำงำนโปร่งใสไม่ด่ำงพร้อย พร้อมทั้งตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผลและสำมำรถ
แสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเป็นอิสระ โดยให้คณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำลพิจำรณำ
ควำมหลำกหลำยในโครงสร้ำงคณะกรรมกำรและองค์ประกอบของควำมรู้ควำมช ำนำญเฉพำะด้ำนที่
จ ำเป็นต้องมีหรือยังขำดอยู่ในคณะกรรมกำรด้วย  

คณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำล (ไม่รวมกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกตำมวำระใน
กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561) ได้พิจำรณำรำยชื่อบุคคลที่คณะกรรมกำรบริหำรเสนอจ ำนวน 
3 คน ซึ่งเป็นกรรมกำรเดิมที่ครบก ำหนดออกตำมวำระ โดยได้พิจำรณำคุณสมบัติเป็นรำยบุคคลอย่ำง
ละเอียดรอบคอบ รวมทั้งผลกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่งหน้ำที่กรรมกำรอิสระ กรรมกำรบริษัทและ
อนุกรรมกำรชุดต่ำง ๆ และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำกรรมกำร
รำยเดิมทั้ง 3 คน ได้แก่ ดร.กำรุญ จันทรำงศ ุนำยประทีป วงศ์นิรันดร์ และนำยกิตติ สุนทรมโนกุล เป็น
กรรมกำรบริษัทต่อไปอีกวำระหนึ่ง เนื่องจำกเห็นว่ำเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมำะสมกับกำรประกอบธุรกิจ
ของบริษัทโดยมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญเกี่ยวกับธุรกิจผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้ำงและธุรกิจอสังหำริมทรัพย์และ
กำรก่อสร้ำง มีชื่อเสียงด้ำนงำนวิศวกรรม และสำมำรถเข้ำถึงทั้งผู้ใช้งำนอิฐมวลเบำและลูกค้ำได้เป็นอย่ำงดี 
รวมทั้งมีควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนบัญชีและกำรสอบทำนงบกำรเงิน มีภำวะผู้น ำ มีวิสัยทัศน์กว้ำงไกล 
อีกทั้งยังมีคุณธรรมและประวัติกำรท ำงำนที่โปร่งใสไม่ด่ำงพร้อย และได้ปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรบริษัท กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำล กรรมกำรบริหำร
และกรรมกำรผู้จัดกำรได้เป็นอย่ำงดีตลอดมำ  

ทั้งนี้นำยกิตติ สุนทรมโนกุล เป็นกรรมกำรในบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและ
อำจพิจำรณำได้ว่ำเป็นกำรแข่งขันกับบริษัทคือเป็นกรรมกำรผู้จัดกำรของบริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จ ำกัด 
(QCE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทด้วย นอกจำกนี้คณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำลได้
พิจำรณำแล้วเห็นว่ำดร.กำรุญ จันทรำงศุ และนำยประทีป วงศ์นิรันดร์ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมกำรอิสระ
ตำมนิยำมของบริษัทโดยได้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระมำเกินกว่ำ 9 ปีนั้น สำมำรถให้ควำมเห็นได้
อย่ำงเป็นอิสระ อีกทั้งได้น ำควำมรู้ ประสบกำรณ์ และควำมเชี่ยวชำญมำให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ 
ในกำรก ำหนดกลยุทธ์และนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทตำมแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 

ความเห็นของคณะกรรมการ   คณะกรรมกำรบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกตำมวำระใน
กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 ได้หำรือกันอย่ำงกว้ำงขวำงโดยพิจำรณำรำยชื่อบุคคลทั้งหมด
ที่ได้รับกำรเสนอ รวมทั้งคุณสมบัติเป็นรำยบุคคลอย่ำงละเอียดรอบคอบแล้วเห็นว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติ
เหมำะสม จึงมีมติเห็นชอบตำมที่คณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำลเสนอ โดยให้เสนอ
ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 เลือกตั้งกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกตำมวำระทั้ง 3 คน ได้แก่ 
ดร.กำรุญ จันทรำงศุ นำยประทีป วงศ์นิรันดร์ และนำยกิตติ สุนทรมโนกุล เป็นกรรมกำรต่อไปอีกวำระหนึ่ง 
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ส ำหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อ ระยะเวลำที่เคยด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/กรรมกำรอิสระ 
ข้อมูลกำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำร/คณะอนุกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ในรอบปีที่ผ่ำนมำ ข้อมูลกำรถือหุ้น
สำมัญของบริษัท ข้อมูลกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรือผู้บริหำรในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจกำรอื่น ๆ  
รวมทั้งข้อมูลควำมสัมพันธ์ของผู้ได้รับกำรเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมกำรอิสระนั้น ปรำกฏตำม
สิ่งที่ส่งมำด้วยล ำดับที่ 3 
หมำยเหต:ุ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. ก ำหนดให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมกำรโดยใช้เสียงข้ำงมำกตำม

หลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปน้ี 
(1) ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ำกับหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง 
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมดตำม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลำยคน

เป็นกรรมกำรก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดับลงมำ เป็นผู้ได้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำร

ท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตั้งในล ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียง
เท่ำกันเกินจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ให้ผู้เป็นประธำนเป็นผู้ออกเสียงชี้ขำด
เพิ่มอีกหน่ึงเสียง 

คะแนนเสียงส าหรับการเลือกตั้งกรรมการ  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงข้ำงมำกสูงสุดตำมล ำดับลงมำ
เป็นผู้รับเลือกต้ังเป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น 
 

วาระที่ 6:  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 

ความเป็นมา      เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ. ศ. 2535 มำตรำ 120 และ
ตำมแนวทำงของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งก ำหนดให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้สำมำรถแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
คนเดิมให้ท ำหน้ำที่ได้ไม่เกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และบริษัทจะแต่งต้ังผู้สอบบัญชีคนเดิมได้เมื่อพ้น
ระยะเวลำอย่ำงน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกันนั้น  
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคัดเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด (KPMG) เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ ำปี 2561 เนื่องจำกมีชื่อเสียง มีศักยภำพ มำตรฐำนกำรท ำงำนที่ดี มีประสบกำรณ์
และควำมเชี่ยวชำญในกำรสอบบัญชี มีกระบวนกำรหรือเครื่องมือที่ใช้ในกำรตรวจสอบบัญชีที่มีประสิทธิภำพ 
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในธุรกิจ รวมทั้งปฏิบัติหน้ำที่ได้เป็นอย่ำงดีตลอดมำ โดยเมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขต
กำรให้บริกำร ปริมำณงำน และอัตรำค่ำสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่ำ 
KPMG เสนอค่ำสอบบัญชีที่เหมำะสมและข้อเสนอของ KPMG จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท  
ความเห็นของคณะกรรมการ               เห็นชอบตำมข้อเสนอของคณะกรรมกำรตรวจสอบคัดเลือก
บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด เป็นส ำนักงำนสอบบัญชีของบริษัทและมีมติให้เสนอที่ประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่ำสอบบัญชีของ
บริษัทประจ ำปี 2561 ดังนี้  
1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกำศ

คณะกรรมกำร ก.ล.ต. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ ำปี 2561 ดังนี้ 
- นำยไวโรจน ์ จินดำมณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรบัอนุญำตเลขที่ 3565) หรือ 
- นำงสำวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว (ผู้สอบบัญชีรบัอนุญำตเลขที่ 8179) หรือ 
- นำงสำวดุษณี ยิ้มสุวรรณ (ผู้สอบบัญชีรบัอนุญำตเลขที่ 10235)  
โดยนำยไวโรจน์ จินดำมณีพิทักษ์ และนำงสำวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว เคยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทประจ ำปี 2560 เป็นปีแรก รวมเป็นเวลำ 1 ปี ในขณะที่นำงสำวดุษณี ยิ้มสุวรรณ ได้รับ
กำรเสนอชื่อเป็นครั้งแรก ซึ่งกำรหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีข้ำงต้นจะช่วยให้บริษัทได้รับ
มุมมองจำกควำมรู้และประสบกำรณ์ที่หลำกหลำยมำกขึ้น 
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ทั้งนี้ KPMG และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รำยตำมรำยชื่อที่เสนอข้ำงต้นเป็นผู้ที่ไม่มีควำมสัมพันธ์หรือส่วน
ได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหำร/ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำว และจะ
ได้รับกำรเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2561 ของบริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จ ำกัด (QCE) ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยของบริษัท รวมทั้งบริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง จ ำกัด ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ด้วย โดย
ประวัติของผู้สอบบัญชีและข้อมูลควำมเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้รับกำรเสนอชื่อปรำกฏตำม
สิ่งที่ส่งมำด้วยล ำดับที่ 4 

2. อนุมัติค่ำสอบบัญชีงบกำรเงินของบริษัทประจ ำปี 2561 เป็นเงินจ ำนวน 406,000 บำท (เพิ่มขึ้นจำก
ปี 2560 จ ำนวน 21,000 บำท) รวมทั้งค่ำสอบบัญชีงบกำรเงินประจ ำปีของงบกำรเงินรวมจำกกำรมี
บริษัทย่อย (QCE) และค่ำสอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสของบริษัทย่อยและงบกำรเงินรวม จ ำนวน 
374,000 บำท (เพิ่มขึ้นจำกปี 2560 จ ำนวน 12,000 บำท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 780,000 บำท (เพิ่มขึ้น
จำกปี 2560 จ ำนวน 33,000 บำท หรือคิดเป็นร้อยละ 4 เนื่องจำกข้อก ำหนดของมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินของไทยมีควำมเข้มงวดมำกขึ้นเพื่อยกระดับให้เทียบเท่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ระหว่ำงประเทศ) โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

หน่วย : บำท 
รายการ ปี 2561 ปี 2560 ส่วนต่าง (2561-2560) 

1. ค่ำสอบบัญชีงบกำรเงินประจ ำปี  406,000 385,000  21,000 

2. ค่ำสอบบัญชีงบกำรเงินประจ ำปีของงบกำรเงินรวม 43,000 42,000  1,000 
3. ค่ำสอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสของบริษัทย่อย 

และงบกำรเงินรวม 
331,000 320,000  11,000 

รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท 780,000 747,000  33,000 

3. รับทรำบค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2561 ของบริษัทย่อย (QCE) จ ำนวน 217,000 บำท (เพิ่มขึ้นจำกปี 2560 
จ ำนวน 12,000 บำท) ซึ่ง QCE เป็นผู้รับผิดชอบค่ำสอบบัญชี 

ทั้งนี้ค่ำสอบบัญชีของบริษัทที่เสนอข้ำงต้นเป็นกำรให้บริกำรสอบบัญชี (Audit Services) เท่ำนั้น ไม่มี
กำรให้บริกำรอื่นนอกเหนือจำกกำรสอบบัญชี (Non-Audit Services) เช่นเดียวกับปี 2560 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  เสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 7: พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจ าปี 2561 

ความเป็นมา  ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ก ำหนดให้กรรมกำรมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนจำกบริษัทใน
รูปแบบของเงินเดือน เงินรำงวัล เบี้ยประชุม บ ำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตำม
ข้อบังคับหรือตำมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจำรณำ ซึ่งอำจก ำหนดเป็นจ ำนวนแน่นอนหรือวำงเป็นหลักเกณฑ์ 
และก ำหนดไว้เป็นครำว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลงก็ได้ โดยที่ประชุมสำมัญ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทประจ ำปี 2560 เม่ือวันที่ 24 มีนำคม 2560 ได้มีมติอนุมัติค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร
บริษัทและคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ประจ ำปี 2560 ซึ่งเป็นอัตรำเดียวกันกับที่ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ของบริษัทประจ ำปี 2559 เม่ือวันที่ 25 มีนำคม 2559 ได้มีมติก ำหนดไว้ ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 
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ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัท 
ประธำนกรรมกำร  ได้รับค่ำตอบแทนเดือนละ 25,000 บำท  
กรรมกำรบริษัท  ได้รับค่ำตอบแทนเดือนละ 15,000 บำท  

ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  ได้รับค่ำตอบแทนเดือนละ 20,000 บำท  
กรรมกำรตรวจสอบ  ได้รับค่ำตอบแทนเดือนละ 10,000 บำท 

ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำล 
1. กำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำล ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมกำรอิสระ

ตำมนิยำมของบริษัท ซึ่งเข้มกว่ำเดิมที่บริษัทอ้ำงอิงตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน 
ในลักษณะเบี้ยประชุมตำมจ ำนวนครั้งที่กรรมกำรอิสระมำประชุมคณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน 
และบรรษัทภิบำลจริง ในอัตรำต่อไปนี้ 
ประธำนกรรมกำร (กรรมกำรอิสระ)  ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บำท  
กรรมกำรอิสระ  ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บำท 

2. กำรงดจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำลที่ไม่มีคุณสมบัติเป็นกรรมกำรอิสระ 

ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริหำร 
กำรงดจ่ำยค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริหำร 

คณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำล ได้ใช้หลักเกณฑ์และแนวทำงกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรที่เหมำะสมและเป็นธรรมที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท โดยไดพ้ิจำรณำขอบเขต
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำง  ๆประกอบกับควำมเหมำะสม
และปัจจัยประกำรต่ำง  ๆที่เกี่ยวข้อง กล่ำวคือผลประกอบกำรของบริษัทประจ ำปี 2560 ตลอดจนกำรขยำยตัว
ทำงธุรกิจของบริษัทและสภำพเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมทั้งเปรียบเทียบข้อมูลกำรจ่ำยค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรบริษัทและคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำง ๆ  ของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ  ในหมวดอุตสำหกรรมและ
ธุรกิจที่ใกล้เคียงกันแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำทบทวนหลักเกณฑ์
และอัตรำกำรจ่ำยค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทและคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ส ำหรับปี 2561 และ
เพื่อทรำบจ ำนวนค่ำตอบแทนที่บริษัทจ่ำยใหค้ณะกรรมกำรบริษัทและคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำง ๆ  ในปี 2560 
ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 

1. กำรคงอัตรำค่ำตอบแทน (รำยเดือน) คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรตรวจสอบ กำรคงหลักเกณฑ์
และอัตรำค่ำตอบแทน (เบี้ยประชุม) คณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำล และกำรงดจ่ำย
ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริหำร ตำมที่ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2560 เมื่อวันที่ 24 มีนำคม 
2560 ได้มีมติอนุมัติไว้ 

2. เพื่อทรำบจ ำนวนค่ำตอบแทน (รำยเดือน) ที่บริษัทจ่ำยให้คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ในปี 2560 จ ำนวน 2,220,000 บำท เท่ำกับปี 2559 และเบี้ยประชุมที่บริษัทจ่ำยให้กรรมกำรสรรหำ 
ค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำลที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมกำรอิสระตำมนิยำมของบริษัท ตำมจ ำนวนครั้ง
ที่เข้ำประชุมจริงในปี 2560 จ ำนวน 60,000 บำท รวมเป็นเงินจ ำนวน 2,280,000 บำท รวมทั้งกำรงดจ่ำย
ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริหำร ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติไว้  
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ความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและตำมข้อเสนอแนะ
ของผู้ถือหุ้นรวมทั้งมติของที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจ ำปี 2558 เม่ือวันที่ 20 มีนำคม 2558 
ที่ก ำหนดให้วำระค่ำตอบแทนของกรรมกำรเป็นวำระเพื่ออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกป ีถึงแม้ว่ำหลักเกณฑ์
และอัตรำค่ำตอบแทนจะไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงจำกเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคยมีมติอนุมัติไว้ก็ตำม 
คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำล
ข้ำงต้นแล้ว เห็นควรให้เสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร
บริษัทและคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ส ำหรับปี 2561 ตำมหลักเกณฑ์และอัตรำเดิมตำมที่ที่ประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2560 ได้มีมติอนุมัติไว้ รวมทั้งรับทรำบจ ำนวนค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัท
และคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ประจ ำปี 2560  ตำมรำยละเอียดข้ำงต้น โดยหำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจ ำปี 2561 มีมติอนุมัติด้วยแล้ว ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทและคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำง ๆ 
ประจ ำปี 2561 จะเป็นอัตรำเดียวกันกับปี 2560 ดังนี้ 
 

คณะกรรมการ ต าแหน่ง 

ปี 2561 และปี 2560  
(หลักเกณฑ์และอัตราเดียวกัน) 

ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม 
(บำท/คน/เดือน) (บำท/คน/ครั้ง) 

คณะกรรมการบริษัท 
(ประธำน 1 คนและกรรมกำร 8 คน) 

ประธำน 25,000 ไม่ได้ก ำหนด กรรมกำร 15,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
(ประธำน 1 คนและกรรมกำร 2 คน) 

ประธำน 20,000 ไม่ได้ก ำหนด กรรมกำร 10,000 

คณะกรรมการสรรหา 
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
(ประธำน 1 คนและกรรมกำร 2 คน) 

ประธำน 
(เฉพาะกรรมการอิสระ) ไม่ได้ก ำหนด 

20,000 

กรรมกำร 
(เฉพาะกรรมการอิสระ) 10,000 

คณะกรรมการบริหาร 
(ประธำน 1 คนและกรรมกำร 3 คน) 

ประธำน งดจำ่ย งดจำ่ย กรรมกำร 
 

ทั้งนี้บริษัทไม่มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนและสทิธปิระโยชน์อื่น ๆ  ให้กรรมกำรบริษัทนอกเหนือจำกทีร่ะบไุว้ข้ำงต้น 

โดยรำยละเอียดขอบเขตหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำง ๆ รวมทั้งกำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนให้กรรมกำรบริษัทและอนุกรรมกำรชุดต่ำง ๆ  ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี 2560 หัวข้อโครงสร้ำง
กำรจัดกำร 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ ไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม 
 
วาระที่ 8: พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34  

ความเป็นมา    ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 21/2560 เรื่องกำรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมำย
เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรประกอบธุรกิจได้แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 
2535 มำตรำ 100 เรื่องกำรให้สิทธิผู้ถือหุ้นเรียกประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ท ำให้ข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 
ซึ่งก ำหนดตำมกฎหมำยเดิมไม่มีผลใช้บังคับได้ต่อไปเนื่องจำกขัดกับกฎหมำยดังกล่ำว 
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ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 พิจำรณำอนุมัติ
กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมำยดังนี้ 

ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ 
“ข้อ 34 คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้น เป็นกำรประชุมสำมัญประจ ำปีภำยในสี่เดือน

นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท 
กำรประชุมผู้ถือหุน้ครำวอื่นนอกจำกที่กล่ำวแล้ว ให้เรียกว่ำ “กำรประชุมวิสำมัญ” 
คณะกรรมกำรจะเรียกกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร  
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลำยคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำย
ได้ทั้งหมดจะเข้ำชื่อกันท ำหนังสือขอให้คณะกรรมกำรเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุม
วิสำมัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในกำรที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ
ดังกล่ำวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นภำยในสี่สิบห้ำวันนับ
แต่วันที่ได้รับหนังสือจำกผู้ถือหุ้น 
ในกรณีที่คณะกรรมกำรไม่จัดให้มีกำรประชุมภำยในก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคสี่ ผู้ถือหุ้น
ทั้งหลำยซึ่งเข้ำชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จ ำนวนหุ้นตำมที่บังคับไว้นั้นจะเรียก
ประชุมเองก็ได้ภำยในสี่สิบห้ำวันนับแต่วันครบก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ถือว่ำ
เป็นกำรประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมกำรเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยอัน
จ ำเป็นที่เกิดจำกกำรจัดให้มีกำรประชุมและอ ำนวยควำมสะดวกตำมสมควร 
ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นกำรเรียกประชุมเพรำะผู้ถือหุ้นตำมวรรคห้ำครั้งใด
จ ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 37 ผู้ถือหุ้นตำม
วรรคห้ำต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรจัดให้มีกำรประชุมในครั้งนั้น
ให้แก่บริษัท 
กำรประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัด
ใกล้เคียงหรือที่อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ 
คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัต ิไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 9: เรื่องอื่น ๆ (ถ้ำมี) 

จึงขอเรียนเชิญท่ำนผู้ถือหุ้นโปรดเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 26 มีนำคม 2561 
เวลำ 14.30 น. ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ ห้องซำลอน เอ เลขที่ 204 ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง 
เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร (รำยละเอียดแผนที่ตั้งสถำนที่ประชุมปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วยล ำดับที่ 9) โดย
บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลำ 12.30 น. และกำรนี้บริษัทได้จัดของว่ำงและ
เครื่องดื่มไว้รับรองท่ำนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มำร่วมประชุม (1 ท่ำนต่อ 1 ชุด) โดยไม่ได้มีกำรแจกของช ำร่วย  

อนึ่งเพื่อควำมสะดวกหำกท่ำนผู้ถือหุ้นท่ำนใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้ำร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนในกำรประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรำยละเอียดและลงนำมในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย
ล ำดับที่ 7 หรือสำมำรถดำวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. (แบบ ค. เฉพำะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุน
ต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น) ได้จำก www.qcon.co.th โดยเลือกใช้
แบบหนึ่งแบบใดตำมที่ระบุไว้เท่ำนั้น  

http://www.qcon.co.th/
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หำกท่ำนผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระ บริษัทขอเรียนว่ำบริษัทมีกรรมกำรอิสระที่ไม่ได้
ครบก ำหนดออกตำมวำระในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 ได้แก่นำยชีระพงษ์ กัมพลพันธ์ (ข้อมูลกรรมกำรอิสระ
ปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วยล ำดับที่ 8)    

ทั้งนี้บริษัทขอควำมร่วมมือจำกท่ำนโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสำรตำมที่ก ำหนด (รำยละเอียด
ปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วยล ำดับที่ 6) มำยังบริษัทภำยในวันศุกร์ที่ 23 มีนำคม 2561 โดยบริษัทได้จัดเตรียมอำกรแสตมป์
ส ำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะที่มำลงทะเบียนเพื่อเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย 

  
 ขอแสดงควำมนับถือ 
 กรุงเทพมหำนคร วันที ่1 กุมภำพันธ์ 2561 
 โดยค ำสั่งของคณะกรรมกำร 

  

 (นำงวีรนุช เศรษฐเมธีกุล) 
 เลขำนุกำรบริษัท 
 
 
หมำยเหตุ: ผู้ถือหุ้นสำมำรถดูหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสำรประกอบบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.qcon.co.th) ได้

ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 23 กุมภำพันธ์ 2561 และสำมำรถส่งค ำถำมเพื่อสอบถำมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่ละวำระหรือ
ข้อมูลอื่นที่ส ำคัญของบริษัทได้โดยผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทหรือโทรศัพท์ 035-259131 หรือ 02-586-3014 โทรสำร 
02-586-3007 หรือตำมที่อยู่ของบริษัท ทั้งนี้หำกผู้ถือหุ้นมีควำมประสงค์จะขอรับหนังสือรำยงำนประจ ำปี 2560 
ของบริษัท กรุณำกรอกรำยละเอียดใน “แบบขอรับหนังสือรำยงำนประจ ำปี 2560” ตำมส่ิงที่ส่งมำด้วยล ำดับที ่10 

http://www.campanatiles.com/

