หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
บริษัทควอลิตคี ้ อนสตรั คชั่นโปรดัคส์ จากัด (มหาชน)
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562

เรี ยน

ท่ านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1. สำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
2. รำยงำนประจำปี 2561 ในรู ปแบบรหัสคิวอำร์ (QR Code) และแบบลงทะเบียน
3. ข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับกำรเสนอชื่อให้ เข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบกำหนด
ออกจำกตำแหน่งตำมวำระ
4. ข้ อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้ รับกำรเสนอชื่อประจำปี 2562
5. ข้ อบังคับบริ ษัทในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น
6. หลักฐำนแสดงสิทธิกำรเข้ ำร่ วมประชุม วิธีกำรมอบฉันทะ กำรลงทะเบียน และกำรออกเสียงลงคะแนน
ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตำมที่กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำ กระทรวงพำณิชย์กำหนด
8. ข้ อมูลของกรรมกำรอิสระที่บริ ษัทเสนอเป็ นผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น
9. กำรใช้ รหัสคิวอำร์ (QR Code) สำหรับดำวน์โหลดรำยงำนประจำปี 2561
10.แผนที่ตงสถำนที
ั้
่ประชุม โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุ งเทพฯ รัชดำ
11.แบบขอรับหนังสือรำยงำนประจำปี 2561
เมื่อวันจันทร์ ที่ 4 กุมภำพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทควอลิตี ้คอนสตรั คชั่นโปรดัคส์ จำกัด
(มหำชน) (Q-CON) ได้ มีมติให้ เรี ยกประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ ที่ 22 มีนำคม 2562 เวลำ 14.30 น.
ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุ งเทพฯ รัชดำ (ชื่อเดิม โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ ด กรุ งเทพ) ห้ องซำลอน เอ เลขที่ 204
ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้ วยขวำง เขตห้ วยขวำง กรุ งเทพมหำนคร เพื่อพิจำรณำเรื่ องต่ำง ๆ ตำมระเบียบวำระพร้ อม
ด้ วยควำมเห็นของคณะกรรมกำร ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1: พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 เมื่อวันจันทร์ ท่ ี 26 มีนาคม
2561
ความเป็ นมา บริ ษัทได้ จดั ทำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันจันทร์ ที่ 26 มีนำคม
2561 แล้ วเสร็ จภำยใน 14 วันนับแต่วนั ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น โดยได้ ส่งให้ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และกระทรวงพำณิ ชย์ ภำยในระยะเวลำที่กฎหมำยกำหนด พร้ อมทัง้ เผยแพร่ ทำงเว็บไซต์ของบริ ษัท
(www.qcon.co.th) แล้ ว โดยมีรำยละเอียดตำมสำเนำรำยงำนกำรประชุมตำมสิ่งที่สง่ มำด้ วยลำดับที่ 1
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจำรณำรับรอง
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันจันทร์ ที่ 26 มีนำคม 2561 ซึง่ คณะกรรมกำรเห็น
ว่ำได้ มีกำรบันทึกรำยงำนไว้ อย่ำงถูกต้ อง โดยบริ ษัทได้ เผยแพร่ รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2561 พร้ อมกับหนังสือนัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นฉบับนี ้และเอกสำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรประชุมสำมัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ทำงเว็บไซต์ของบริ ษัทตังแต่
้ วนั จันทร์ ที่ 18 กุมภำพันธ์ 2562
คะแนนเสียงสาหรั บการรั บรอง เสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึง่ มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 2: รั บทราบรายงานกิจการประจาปี 2561
ความเป็ นมา บริ ษัทได้ สรุ ปผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำและกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึน้ ในรอบปี
2561 ซึง่ ปรำกฏอยู่ในรำยงำนประจำปี 2561 หัวข้ อผลกำรดำเนินงำน ตำมสิ่งที่สง่ มำด้ วยลำดับที่ 2
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรำยงำนกิจกำรประจำปี 2561 ซึง่ สรุ ปผลกำรดำเนินงำน
ของบริ ษัทและกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ ้นในรอบปี 2561 ให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทรำบ
คะแนนเสียงสาหรั บการอนุมัติ เนื่องจำกเป็ นวำระเพื่อทรำบ จึงไม่มีกำรลงคะแนนเสียง
วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ความเป็ นมา เพื่อให้ เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริ ษัทได้ จดั ทำงบกำรเงิน
ประจำปี สิ ้นสุด ณ รอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัทและจัดให้ มีกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแล้ ว และ
ขอเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ โดยมีรำยละเอียดตำมที่ปรำกฏอยู่ในงบกำรเงินของรำยงำนประจำปี
2561 ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมในครัง้ นี ้ ตำมสิ่งที่สง่ มำด้ วยลำดับที่ 2
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจำรณำอนุมตั ิ
งบกำรเงินประจำปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบและลงนำมรับรองโดยผู้สอบบัญชี
ของบริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้ รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ ว
ซึง่ แสดงฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทในปี 2561 ที่ผ่ำนมำ โดยสรุ ปสำระสำคัญได้ ดงั นี ้
งบกำรเงินรวมปรำกฏดังนี ้
สินทรัพย์รวม
2,086.95 ล้ ำนบำท
หนี ้สินรวม
235.55 ล้ ำนบำท
รำยได้ รวม
1,924.97 ล้ ำนบำท
กำไรสำหรับปี สว่ นที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่
- ล้ ำนบำท
57.27
- บำทต่อหุ้น
0.14
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรปรำกฏดังนี ้
สินทรัพย์รวม
2,185.38 ล้ ำนบำท
หนี ้สินรวม
400.33 ล้ ำนบำท
รำยได้ รวม
1,643.70 ล้ ำนบำท
กำไรสำหรับปี
- ล้ ำนบำท
60.67
- บำทต่อหุ้น
0.15
คะแนนเสียงสาหรั บการอนุมัติ เสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึง่ มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4: พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรกาไรประจาปี 2561 เพื่อจ่ ายเงินปั นผลให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นในอัตราหุ้นละ
0.06 บาท
ความเป็ นมา บริ ษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี
หำกบริ ษัทไม่มีผลขำดทุนสะสม และไม่มีควำมจำเป็ นอื่นใด ซึง่ ตำมพระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชนจำกัด
พ.ศ. 2535 มำตรำ 116 และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 47 กำหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี สว่ นหนึง่
ไว้ เป็ นทุนสำรองไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้ วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ ำมี) จนกว่ำ
ทุนสำรองนี ้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยปั จจุบนั บริ ษัทมีทุนสำรองตำม
กฎหมำยจำนวน 40 ล้ ำนบำท เท่ำกับร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตำมที่กฎหมำยกำหนดแล้ ว
ทังนี
้ ้ในปี 2561 บริ ษัทมีกำไรสำหรับปี (กำไรสุทธิ) ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 60.67 ล้ ำนบำท และมี
กำไรสำหรับปี ตำมงบกำรเงินรวมจำนวน 57.27 ล้ ำนบำท สำหรับจัดสรรจ่ำยเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้
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ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจำรณำอนุมตั ิ
กำรจัดสรรกำไรประจำปี 2561 เพื่อจ่ำยเงินปั นผลประจำปี 2561 ในอัตรำหุ้นละ 0.06 บำท รวมเป็ นเงิน
24 ล้ ำนบำท คิดเป็ นอัตรำร้ อยละ 40 ของกำไรสำหรับปี ซึ่งสอดคล้ องกับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผล
ของบริ ษัท โดยสำมำรถเปรี ยบเทียบอัตรำกำรจ่ำย/กำรงดจ่ำยเงินปั นผลประจำปี 2561 กับปี ที่ผ่ำนมำ
ได้ ดงั นี ้
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
1. กำไร(ขำดทุน)สำหรับปี ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(ล้ ำนบำท)
2. กำไร(ขำดทุน)สำหรับปี ตำมงบกำรเงินรวม (ล้ ำนบำท)
3. จำนวนหุ้น (ล้ ำนหุ้น)
4. เงินปั นผล (บำท/หุ้น)*
5. เงินปั นผลจ่ำยทังสิ
้ ้น (ล้ ำนบำท)
6. อัตรำกำรจ่ำยเงินปั นผลเทียบกับกำไรสำหรับปี ตำม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (ร้ อยละ)
7. ทุนสำรองตำมกฎหมำย (ล้ ำนบำท)

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

60.67

28.60

(80.62)

57.27
400
0.06
24
40

5.46
400
0.03
12
42

(107.74)
400
งดจ่ำย
งดจ่ำย
งดจ่ำย

สำรองครบถ้ วนตำมที่กฎหมำยกำหนดแล้ ว (40 ล้ ำนบำท)

ทังนี
้ ้กำรจ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำวให้ จ่ำยแก่ผ้ ถู ือหุ้นเฉพำะผู้มีสิทธิได้ รับเงินปั นผลตำมข้ อบังคับของบริ ษัท
ตำมที่ปรำกฏรำยชื่อ ณ วันกำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปั นผลในวันจันทร์ ที่ 1 เมษำยน 2562 (จะขึ ้น
เครื่ องหมำย XD หรื อวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปั นผลในวันศุกร์ ที่ 29 มีนำคม 2562) โดยมีกำหนดจ่ำยเงินปั นผล
ในวันศุกร์ ที่ 19 เมษำยน 2562 และให้ รับเงินปั นผลภำยใน 10 ปี
หมำยเหตุ: *ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดำจะได้ รับเครดิตภำษี เงินปั นผลตำมหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎำกร
มำตรำ 47 ทวิกำหนด เท่ำกับเงินปั นผลคูณยี่สบิ ส่วนแปดสิบ

คะแนนเสียงสาหรั บการอนุ มัติ

เสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึง่ มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ความเป็ นมา พระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 71 และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 18
กำหนดให้ ในกำรประชุมสำมัญประจำปี ทุกครัง้ กรรมกำรต้ องออกจำกตำแหน่งอย่ำงน้ อยหนึ่งในสำมเป็ น
อัตรำ ถ้ ำจำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจำนวนใกล้ เคียงที่สดุ กับสัดส่วน
หนึ่งในสำม ทังนี
้ ้กรรมกำรผู้ที่พ้นจำกตำแหน่งตำมวำระนันอำจได้
้
รับเลือกตังใหม่
้ ได้ ซึง่ ในกำรประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครัง้ นี ้มีกรรมกำรที่ครบกำหนดออกจำกตำแหน่งตำมวำระจำนวน 3 คน ดังนี ้
1. นำยนิธิ
ภัทรโชค
ประธำนกรรมกำรบริ ษัท และประธำนกรรมกำรบริ หำร
2. นำยนพร
สุนทรจิตต์เจริ ญ กรรมกำร
3. นำยวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์
กรรมกำร และกรรมกำรบริ หำร
โดยบริ ษัทได้ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอวำระและรำยชื่อบุคคลเข้ ำรับกำรพิจำรณำเลือกตังเป็
้ นกรรมกำร
ระหว่ำงวันที่ 31 สิงหำคม - 30 พฤศจิกำยน 2561 ซึง่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอวำระและรำยชื่อบุคคลเพื่อเข้ ำรับ
กำรพิจำรณำเลือกตังเป็
้ นกรรมกำร
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คณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำลได้ ใช้ หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำบุคคลเป็ นกรรมกำร
ตำมแนวทำงกำรพิจำรณำสรรหำบุคคลเป็ นกรรมกำรที่ได้ รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท
ซึง่ กำหนดให้ คณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำลคัดเลือกผู้ที่เหมำะสมเป็ นกรรมกำรบริ ษัท
จำกผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญซึง่ รวมถึงบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรเป็ นกรรมกำร
บริ ษัทจดทะเบียนและกำหนดว่ำจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องและข้ อบังคับ ของ
บริ ษัท รวมทัง้ แนวทำงบรรษัทภิบำลของบริ ษัท แนวทำงกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของสำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรั พย์ และตลำดหลักทรั พย์ (ก.ล.ต.) และแนวทำงกำรกลั่นกรองผู้ได้ รั บกำรเสนอชื่ อเป็ น
กรรมกำรของสมำคมส่ง เสริ ม สถำบัน กรรมกำรบริ ษั ท ไทย (IOD) เป็ น ผู้ มี ค วำมรู้ ควำมสำมำรถ
มีประสบกำรณ์ ควำมเชี่ยวชำญเกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษัท มีภำวะผู้นำและวิสยั ทัศน์กว้ ำงไกล มีคณ
ุ ธรรมและ
จริ ยธรรม มีประวัติกำรทำงำนโปร่ งใสไม่ด่ำงพร้ อย พร้ อมทัง้ ตัดสินใจด้ วยข้ อมูลและเหตุผลและสำมำรถ
แสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเป็ นอิสระ โดยให้ คณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำลพิจำรณำ
ควำมหลำกหลำยในโครงสร้ ำงคณะกรรมกำรและองค์ประกอบของควำมรู้ ควำมชำนำญเฉพำะด้ ำนที่
จำเป็ นต้ องมีหรื อยังขำดอยู่ในคณะกรรมกำรด้ วย
คณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำล ได้ พิจำรณำรำยชื่อบุคคลที่คณะกรรมกำรบริ หำร
เสนอจำนวน 3 คน ซึ่งเป็ นกรรมกำรเดิมที่ ครบก ำหนดออกตำมวำระ โดยได้ พิจำรณำคุณสมบัติ เป็ น
รำยบุคคลอย่ ำ งละเอี ย ดรอบคอบ และมี ม ติ เ ป็ น เอกฉัน ท์ ใ ห้ เสนอที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษัท
พิจำรณำกรรมกำรรำยเดิมทัง้ 3 คน ได้ แก่ นำยนิธิ ภัทรโชค นำยนพร สุนทรจิตต์เจริ ญ และนำยวิโรจน์
รั ตนชัยสิทธิ์ เป็ นกรรมกำรบริ ษัทต่อไปอีกวำระหนึ่ง เนื่องจำกเห็นว่ำเป็ นผู้ที่มีคณ
ุ สมบั ติเหมำะสมกับ
กำรประกอบธุรกิจของบริ ษัทโดยมีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญเกี่ยวกับธุรกิจผลิตภัณฑ์ วสั ดุก่อสร้ ำงและธุรกิจ
อสังหำริ มทรัพย์และกำรก่อสร้ ำง มีชื่อเสียงด้ ำนงำนวิศวกรรม และสำมำรถเข้ ำถึงทังผู
้ ้ ใช้ งำนอิฐมวลเบำและ
ลูกค้ ำได้ เป็ นอย่ำงดี มีภำวะผู้นำ มีวิสยั ทัศน์กว้ ำงไกล อีกทังยั
้ งมีคณ
ุ ธรรมและประวัติกำรทำงำนที่โปร่ งใส
ไม่ด่ำงพร้ อย โดยลำดับที่ 2) เป็ นกรรมกำรซึง่ ปฏิบตั ิหน้ ำที่ในฐำนะกรรมกำรบริ ษัทได้ เป็ นอย่ำงดีตลอดมำ
ทังนี
้ ้ลำดับที่ 1) และ 3) เป็ นกรรมกำรที่ได้ รับเลือกตังให้
้ ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษัทตำมมติที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริ ษัทเมื่อวันที่ 14 ธันวำคม 2561 โดยให้ มีผลวันที่ 1 มกรำคม 2562
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมกำรบริ ษัทซึง่ ไม่รวมกรรมกำรที่ครบกำหนดออกตำมวำระใน
กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้ หำรื อกันอย่ำงกว้ ำงขวำงโดยพิจำรณำรำยชื่อบุคคลทังหมด
้
ที่ได้ รับกำรเสนอ รวมทังคุ
้ ณสมบัติเป็ นรำยบุคคลอย่ำงละเอียดรอบคอบแล้ วเห็นว่ำเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติ
เหมำะสม จึงมีมติเห็นชอบตำมที่คณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำลเสนอ โดยให้ เสนอ
ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เลือกตังกรรมกำรที
้
่ครบกำหนดออกตำมวำระทัง้ 3 คน ได้ แก่
นำยนิธิ ภัทรโชค นำยนพร สุนทรจิตต์เจริ ญ และนำยวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์ เป็ นกรรมกำรต่อไปอีกวำระหนึ่ง
สำหรับประวัติของบุคคลที่ได้ รับกำรเสนอชื่อ ระยะเวลำที่เคยดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำร ข้ อมูลกำร
เข้ ำร่ วมประชุมคณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ในรอบปี ที่ผ่ำนมำ ข้ อมูลกำรถือหุ้นสำมัญ
ของบริ ษัท ข้ อมูลกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรหรื อผู้บริ หำรในบริ ษัทจดทะเบียนและบริ ษัท/กิจกำรอื่น ๆ รวมทัง้
ข้ อมูลควำมสัมพันธ์ของผู้ได้ รับกำรเสนอชื่อ ปรำกฏตำมสิ่งที่สง่ มำด้ วยลำดับที่ 3
ทังนี
้ ้นำยนิธิ ภัทรโชค เป็ นกรรมกำรในบริ ษัทอื่นซึง่ ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำร
แข่งขันกับบริ ษัท และบริ ษัทที่ เกี่ ยวเนื่ องกับบริ ษัท ได้ แก่ กรรมกำรบริ ษัทเอสซีจี ซิเมนต์ -ผลิตภัณฑ์
ก่อสร้ ำง จำกัด รวมทัง้ เป็ นประธำนกรรมกำรบริ ษัทกระเบื อ้ งกระดำษไทย จำกัด และกรรมกำรบริ ษัท
เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด
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หมำยเหตุ: ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 17. กำหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้เลือกตังกรรมกำรโดยใช้
้
เสียงข้ ำงมำกตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดตำม
ั้
(1) เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลำยคน
เป็ นกรรมกำรก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ ผ้ ใู ดมำกน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมระดับลงมำ เป็ นผู้ได้ รับกำรเลือกตังเป็
้ นกรรมกำรเท่ำจำนวนกรรมกำรที่
จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกในครั ง้ นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้ รับกำรเลือกตังในล
้ ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสี ยง
เท่ำกันเกินจำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ผ้ เู ป็ นประธำนเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขำด
เพิ่มอีกหนึง่ เสียง

คะแนนเสียงสาหรั บการเลือกตัง้ กรรมการ บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงข้ ำงมำกสูงสุดตำมลำดับลงมำ
เป็ นผู้รับเลือกตังเป็
้ นกรรมกำรเท่ำจำนวนกรรมกำรที่พงึ มีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้
วาระที่ 6: พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2562
ความเป็ นมา เพื่อให้ เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชนจำกัด พ. ศ. 2535 มำตรำ 120 และ
ตำมแนวทำงของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึง่ กำหนดให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกำหนดค่ำสอบบัญชีของบริ ษัท
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ พิจำรณำคัดเลือกบริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็ น
สำนักงำนสอบบัญชีของบริ ษัทประจำปี 2562 เนื่องจำกมีชื่อเสียง มีศกั ยภำพ มำตรฐำนกำรทำงำนที่ ดี
มีประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญในกำรสอบบัญชี มีกระบวนกำรหรื อเครื่ องมือที่ใช้ ในกำรตรวจสอบบัญชีที่
มีประสิ ทธิ ภำพ มีควำมรู้ ควำมเข้ ำใจในธุ รกิ จ รวมทัง้ ปฏิ บัติหน้ ำที่ ได้ เป็ นอย่ ำงดีตลอดมำ โดยเมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับขอบเขตกำรให้ บริ กำร ปริ มำณงำน และอัตรำค่ำสอบบัญชีของบริ ษัทจดทะเบียนอื่นใน
ระดับเดียวกันแล้ วเห็ นว่ำ KPMG เสนอค่ำสอบบัญ ชี ที่ เหมำะสมและข้ อเสนอของ KPMG จะเป็ น
ประโยชน์สงู สุดแก่บริ ษัท
ความเห็นของคณะกรรมการ
เห็นชอบตำมข้ อเสนอของคณะกรรมกำรตรวจสอบคัดเลือก
บริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็ นสำนักงำนสอบบัญชีของบริ ษัทและมีมติให้ เสนอที่ประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจำรณำอนุมตั ิแต่งตังบุ
้ คคลเป็ นผู้สอบบัญชีและอนุมตั ิค่ำสอบบัญชีของ
บริ ษัทประจำปี 2562 ดังนี ้
1. แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีแห่งบริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติสอดคล้ องกับประกำศ
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจำปี 2562 ดังนี ้
- นำยไวโรจน์
จินดำมณีพิทกั ษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 3565) หรื อ
- นำงสำวธัญลักษณ์ เกตุแก้ ว
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 8179) หรื อ
- นำงสำวดุษณี
ยิ ้มสุวรรณ
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 10235)
โดยนำยไวโรจน์ จินดำมณีพิทกั ษ์ และนำงสำวธัญลักษณ์ เกตุแก้ ว เคยได้ รับแต่งตังเป็
้ นผู้สอบบัญชี
ของบริ ษัทประจำปี 2560-2561 และนำงสำวดุษณี ยิ ้มสุวรรณ เคยรับแต่งตังเป็
้ นผู้สอบบัญชีของ
ในบริ ษัทในปี 2561 ซึง่ ระยะเวลำกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ผ้ สู อบบัญชีของทังสำมรำยข้
้
ำงต้ นสอดคล้ องกับ
เกณฑ์กำรเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของสำนักงำน ก.ล.ต.
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ทัง้ นี ้ KPMG และผู้สอบบัญชี ทงั ้ 3 รำยตำมรำยชื่ อที่ เสนอข้ ำงต้ นเป็ นผู้ที่ไม่มีควำมสัมพันธ์ หรื อ
ส่วนได้ เสียกับบริ ษัท/บริ ษัทย่อย/ผู้บริ หำร/ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดัง กล่ำว
และจะได้ รับกำรเสนอชื่อให้ เป็ นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริ ษัทคิว-คอน อีสเทอร์ น จำกัด
(QCE) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท รวมทัง้ บริ ษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ ก่อสร้ ำง จำกัด ผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่ด้วย โดยประวัติของผู้สอบบัญชีและข้ อมูลควำมเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้ รับกำรเสนอชื่อ
ปรำกฏตำมสิ่งที่สง่ มำด้ วยลำดับที่ 4
2. อนุมัติค่ำสอบบัญชี งบกำรเงิ นของบริ ษัทประจำปี 2562 เป็ นเงิ นจำนวน 406,000 บำท (เท่ำกับ
ปี 2561) รวมทังค่
้ ำสอบบัญชีงบกำรเงินประจำปี ของงบกำรเงินรวมจำกกำรมีบริ ษัทย่อย (QCE) และ
ค่ ำสอบทำนงบกำรเงิ น รำยไตรมำสของบริ ษั ท และงบกำรเงิ น รวม จ ำนวน 374,000 (เท่ ำ กั บ
ปี 2561) รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 780,000 บำท (เท่ำกับปี 2561) โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
หน่วย : บำท
รายการ

ปี 2562

ปี 2561 ส่ วนต่ าง (2562-2561)

1. ค่ำสอบบัญชีงบกำรเงินประจำปี ของบริ ษัท
2. ค่ำสอบบัญชีงบกำรเงินประจำปี ของงบกำรเงินรวม
3. ค่ำสอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสของบริ ษัท
และงบกำรเงินรวม

406,000
43,000
331,000

406,000
43,000
331,000

-

รวมค่ าสอบบัญชีของบริษัท

780,000

780,000

-

3. รับทรำบค่ำสอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริ ษัทย่อย (QCE) จำนวน 217,000 บำท (เท่ำกับปี 2561) ซึง่
QCE เป็ นผู้รับผิดชอบค่ำสอบบัญชี
ทังนี
้ ้ค่ำสอบบัญชีของบริ ษัทที่เสนอข้ ำงต้ นเป็ นกำรให้ บริ กำรสอบบัญชี (Audit Services) เท่ำนัน้ ไม่มี
กำรให้ บริ กำรอื่นนอกเหนือจำกกำรสอบบัญชี (Non-Audit Services) เช่นเดียวกับปี 2561
คะแนนเสียงสาหรั บการอนุมัติ เสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึง่ มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7: พิจารณาอนุมัตคิ ่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุ กรรมการชุดต่ างๆ ประจาปี 2562
ความเป็ นมา ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 33 กำหนดให้ กรรมกำรมีสิทธิได้ รับค่ำตอบแทนจำกบริ ษัท ใน
รู ปแบบของเงิ นเดือน เงิ นรำงวัล เบี ย้ ประชุม บ ำเหน็ จ โบนัส ผลประโยชน์ ตอบแทนในลักษณะอื่ น
ตำมข้ อบังคับหรื อตำมที่ ที่ประชุมผู้ถื อหุ้นจะพิ จำรณำ ซึ่งอำจก ำหนดเป็ นจำนวนแน่นอนหรื อวำงเป็ น
หลักเกณฑ์ และกำหนดไว้ เป็ นครำว ๆ ไป หรื อจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลงก็ได้ โดยที่
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 มีนำคม 2561 ได้ มีมติอนุมตั ิค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรบริ ษัทและคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ประจำปี 2561 ซึง่ เป็ นอัตรำเดียวกันกับที่ที่ประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2560 ได้ มีมติกำหนดไว้ ดังรำยละเอียด
ต่อไปนี ้
ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริ ษัท
ประธำนกรรมกำร ได้ รับค่ำตอบแทนเดือนละ 25,000 บำท
กรรมกำรบริ ษัท ได้ รับค่ำตอบแทนเดือนละ 15,000 บำท
-6-

ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ได้ รับค่ำตอบแทนเดือนละ 20,000 บำท
กรรมกำรตรวจสอบ ได้ รับค่ำตอบแทนเดือนละ 10,000 บำท
ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำล
1. กำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำล ที่มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมกำรอิสระ
ตำมนิยำมของบริ ษัท ซึง่ เข้ มกว่ำเดิมที่บริ ษัทอ้ ำงอิงตำมประกำศของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
ในลักษณะเบี ้ยประชุมตำมจำนวนครัง้ ที่กรรมกำรอิสระมำประชุมคณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน
และบรรษัทภิบำลจริ ง ในอัตรำต่อไปนี ้
ประธำนกรรมกำร (กรรมกำรอิสระ) ได้ รับเบี ้ยประชุมครัง้ ละ 20,000 บำท
กรรมกำรอิสระ ได้ รับเบี ้ยประชุมครัง้ ละ 10,000 บำท
2. กำรงดจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำลที่ไม่มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมกำรอิสระ
ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริ หำร
กำรงดจ่ำยค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริ หำร
คณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน และบรรษั ทภิ บำล ได้ ใช้ หลักเกณฑ์ และแนวทำงกำรพิ จำรณำ
ค่ำตอบแทนกรรมกำรที่เหมำะสมและเป็ นธรรมที่ได้ รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท โดยได้
พิจำรณำขอบเขตหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริ ษัทและคณะอนุ กรรมกำรชุดต่ำง ๆ
ประกอบกับควำมเหมำะสมและปั จจัยประกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง กล่ำวคือผลประกอบกำรของบริ ษัท
ประจำปี 2561 ตลอดจนกำรขยำยตัวทำงธุรกิ จของบริ ษัทและสภำพเศรษฐกิ จในปั จจุบัน รวมทัง้
เปรี ยบเที ยบข้ อมูลกำรจ่ำยค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริ ษัทและคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ของ
บริ ษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในหมวดอุตสำหกรรมและธุรกิจที่ใกล้ เคียงกันแล้ ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์ ให้
เสนอที่ ป ระชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท พิ จ ำรณำทบทวนหลัก เกณฑ์ แ ละอัตรำกำรจ่ ำยค่ำ ตอบแทน
คณะกรรมกำรบริ ษั ท และคณะอนุ ก รรมกำรชุ ด ต่ ำ ง ๆ ส ำหรั บ ปี 2562 และเพื่ อ ทรำบจ ำนวน
ค่ ำ ตอบแทนที่ บ ริ ษั ท จ่ ำ ยให้ คณะกรรมกำรบริ ษั ท และคณะอนุ ก รรมกำรชุ ด ต่ ำ ง ๆ ในปี 2561
ดังรำยละเอียดต่อไปนี ้
1. กำรคงอัตรำค่ำตอบแทน (รำยเดือน) คณะกรรมกำรบริ ษัทและคณะกรรมกำรตรวจสอบ กำรคง
หลักเกณฑ์ และอัตรำค่ำตอบแทน (เบีย้ ประชุม) คณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน และบรรษัท
ภิบำล และกำรงดจ่ำยค่ำ ตอบแทนคณะกรรมกำรบริ หำร ตำมที่ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2561 เมื่อวันที่ 26 มีนำคม 2561 ได้ มีมติอนุมตั ิไว้
2. เพื่อทรำบจำนวนค่ำตอบแทน (รำยเดือน) ที่บริ ษัทจ่ำยให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทและคณะกรรมกำร
ตรวจสอบในปี 2561 จ ำนวน 2,220,000 บำท เท่ ำกับ ปี 2560 และเบี ย้ ประชุมที่ บ ริ ษัท จ่ ำยให้
กรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำลที่มีคุณสมบัติเป็ นกรรมกำรอิสระตำมนิยำมของ
บริ ษัท ตำมจ ำนวนครั ง้ ที่ เ ข้ ำประชุม จริ งในปี 2561 จ ำนวน 90,000 บำท รวมเป็ น เงิ น จ ำนวน
2,310,000 บำท รวมทังกำรงดจ่
้
ำยค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริ หำร ซึง่ สอดคล้ องกับหลักเกณฑ์
ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ิไว้
ความเห็ น ของคณะกรรมการ เพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกั บ หลัก กำรก ำกั บ ดู แ ลกิ จ กำรที่ ดี แ ละตำม
ข้ อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นรวมทังมติ
้ ของที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 20
มีนำคม 2558 ที่กำหนดให้ วำระค่ำตอบแทนของกรรมกำรเป็ นวำระเพื่ออนุมตั ิในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี
ถึงแม้ วำ่ หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำตอบแทนจะไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงจำกเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคยมีมติ
อนุมตั ิไว้ ก็ตำม คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ พิจำรณำข้ อเสนอแนะของคณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน
และบรรษัทภิบำลข้ ำงต้ นแล้ ว เห็นควรให้ เสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจำรณำอนุมตั ิ
ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริ ษัทและคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำง ๆ สำหรับปี 2562 ตำมหลักเกณฑ์และ
อัตรำเดิมตำมที่ ที่ ป ระชุมสำมัญ ผู้ถื อหุ้น ประจ ำปี 2561 ได้ มีมติอนุมัติไ ว้ รวมทัง้ รั บ ทรำบจ ำนวน
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ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริ ษัทและคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ประจำปี 2561 ตำมรำยละเอียด
ข้ ำงต้ น โดยหำกที่ ป ระชุ ม สำมั ญ ผู้ ถื อ หุ้ นประจ ำปี 2562 มี ม ติ อ นุ มั ติ ด้ วยแล้ ว ค่ ำ ตอบแทน
คณะกรรมกำรบริ ษัทและคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ประจำปี 2562 จะเป็ นอัตรำเดียวกันกับปี 2561
ดังนี ้
คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท

(ประธำน 1 คนและกรรมกำร 8 คน)

คณะกรรมการตรวจสอบ

(ประธำน 1 คนและกรรมกำร 2 คน)

คณะกรรมการสรรหา
ค่ าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
(ประธำน 1 คนและกรรมกำร 2 คน)

คณะกรรมการบริหาร

(ประธำน 1 คนและกรรมกำร 3 คน)

ตาแหน่ ง
ประธำน
กรรมกำร
ประธำน
กรรมกำร
ประธำน

(เฉพาะกรรมการอิ สระ)

ปี 2562 และปี 2561
(หลักเกณฑ์ และอัตราเดียวกัน)
ค่ าตอบแทนรายเดือน
เบีย้ ประชุม
(บำท/คน/เดือน)

25,000
15,000
20,000
10,000

กรรมกำร

ไม่ได้ กำหนด

ประธำน
กรรมกำร

งดจ่ำย

(เฉพาะกรรมการอิ สระ)

(บำท/คน/ครัง้ )

ไม่ได้ กำหนด
ไม่ได้ กำหนด
20,000
10,000
งดจ่ำย

ทังนี
้ ้บริ ษัทไม่มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้ กรรมกำรบริ ษัทนอกเหนือจำกที่ระบุไว้ ข้ำงต้ น
โดยรำยละเอียดขอบเขตหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรบริ ษัทและคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำง ๆ รวมทังกำรจ่
้
ำย
ค่ำตอบแทนให้ กรรมกำรบริ ษัทและอนุกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ปรำกฏในรำยงำนประจำปี 2561 หัวข้ อโครงสร้ ำง
กำรจัดกำร
คะแนนเสียงสาหรั บการอนุมัติ ไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจำนวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มำประชุม
วาระที่ 8: เรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ำมี)
จึงขอเรี ยนเชิญท่ำนผู้ถือหุ้นโปรดเข้ ำร่ วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ ที่ 22 มีนำคม 2562
เวลำ 14.30 น. ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุ งเทพฯ รัชดำ (ชื่อเดิม โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ ด กรุ งเทพ) ห้ องซำลอน เอ
เลขที่ 204 ถนนรั ชดำภิเษก แขวงห้ วยขวำง เขตห้ วยขวำง กรุ งเทพมหำนคร (รำยละเอียดแผนที่ตงสถำนที
ั้
่ประชุม
ปรำกฏตำมสิ่งที่สง่ มำด้ วยลำดับที่ 10) โดยบริ ษัทจะเปิ ดให้ ลงทะเบียนเพื่อเข้ ำร่ วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ตังแต่
้ เวลำ
12.30 น. และกำรนีบ้ ริ ษัทได้ จัดของว่ำงและเครื่ องดื่มไว้ รับรองท่ำนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มำร่ วมประชุม
(1 ท่ำนต่อ 1 ชุด) โดยไม่ได้ มีกำรแจกของชำร่ วย
อนึ่งเพื่อควำมสะดวกหำกท่ำนผู้ถือหุ้นท่ำนใดประสงค์จะแต่งตังบุ
้ คคลอื่นเข้ ำร่ วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนในกำรประชุมครัง้ นี ้ โปรดกรอกรำยละเอียดและลงนำมในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตำมสิ่งที่ส่งมำด้ วย
ลำดับที่ 7 หรื อสำมำรถดำวน์ โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรื อแบบ ค. (แบบ ค. เฉพำะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุน
ต่ำงประเทศและแต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น) ได้ จำก www.qcon.co.th โดยเลือกใช้
แบบหนึง่ แบบใดตำมที่ระบุไว้ เท่ำนัน้
หำกท่ำนผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ กรรมกำรอิสระ บริ ษัทขอเรี ยนว่ำบริ ษัทมีกรรมกำรอิสระที่ไม่ได้
ครบก ำหนดออกตำมวำระในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 ได้ แก่ นำยประที ป วงศ์ นิ รั นดร์ หรื อ ดร. กำรุ ญ
จันทรำงศุ หรื อ นำยชีระพงษ์ กัมพลพันธ์ (ข้ อมูลกรรมกำรอิสระปรำกฏตำมสิ่งที่สง่ มำด้ วยลำดับที่ 8)
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ทังนี
้ ้บริ ษัทขอควำมร่ วมมือจำกท่ำนโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้ อมเอกสำรตำมที่กำหนด (รำยละเอียด
ปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้ วยลำดับที่ 6) มำยังบริ ษัทภำยในวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนำคม 2562 โดยบริ ษัทได้ จัดเตรี ยมอำกร
แสตมป์ สำหรับปิ ดในหนังสือมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะที่มำลงทะเบียนเพื่อเข้ ำร่ วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ด้ วย

ขอแสดงควำมนับถือ
กรุ งเทพมหำนคร วันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2562
โดยคำสัง่ ของคณะกรรมกำร
(นำงสำวกำณจนี เต็มสุข)
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรและเลขำนุกำรบริ ษัท
หมำยเหตุ: ผู้ถือหุ้นสำมำรถดูหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสำรประกอบบนเว็บไซต์ของบริ ษัท (www.qcon.co.th) ได้
ตังแต่
้ วนั จันทร์ ที่ 18 กุมภำพันธ์ 2562 และสำมำรถส่งคำถำมเพื่อสอบถำมข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องในแต่ละวำระหรื อ
ข้ อมูลอื่นที่สำคัญของบริ ษัทได้ โดยผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริ ษัทหรื อโทรศัพท์ 035-259131 หรื อ 02-586-3078 โทรสำร
02-586-3007 หรื อตำมที่อยู่ของบริ ษัท ทังนี
้ ้หำกผู้ถือหุ้นมีควำมประสงค์จะขอรับหนังสือรำยงำนประจำปี 2561
ของบริ ษัท กรุณำกรอกรำยละเอียดใน “แบบขอรับหนังสือรำยงำนประจำปี 2561” ตำมสิง่ ที่สง่ มำด้ วยลำดับที่ 11
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