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หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

บริษัทควอลิตีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) 
 
เร่ือง ขอเชญิประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส ำเนำรำยงำนกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561 

2. รำยงำนประจ ำปี 2561 ในรูปแบบรหสัคิวอำร์ (QR Code) และแบบลงทะเบียน 
3. ข้อมลูของบุคคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือให้เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีครบก ำหนด

ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
4. ข้อมลูประวตัิของผู้สอบบญัชีท่ีได้รับกำรเสนอช่ือประจ ำปี 2562 
5. ข้อบงัคบับริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบักำรประชมุผู้ ถือหุ้น 
6. หลกัฐำนแสดงสิทธิกำรเข้ำร่วมประชมุ วิธีกำรมอบฉนัทะ กำรลงทะเบียน และกำรออกเสียงลงคะแนน

ในกำรประชมุผู้ ถือหุ้น 
7. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตำมท่ีกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ก ำหนด  
8. ข้อมลูของกรรมกำรอิสระท่ีบริษัทเสนอเป็นผู้ รับมอบฉนัทะจำกผู้ ถือหุ้น 
9. กำรใช้รหสัคิวอำร์ (QR Code) ส ำหรับดำวน์โหลดรำยงำนประจ ำปี 2561 
10. แผนท่ีตัง้สถำนท่ีประชมุ โรงแรมสวิสโฮเตล็ กรุงเทพฯ รัชดำ 
11. แบบขอรับหนงัสือรำยงำนประจ ำปี 2561 

  
เม่ือวนัจันทร์ท่ี 4 กุมภำพันธ์ 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทควอลิตีค้อนสตรัคชั่นโปรดคัส์ จ ำกัด 

(มหำชน) (Q-CON) ได้มีมติให้เรียกประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 ในวนัศกุร์ท่ี 22 มีนำคม 2562 เวลำ 14.30 น. 
ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดำ (ช่ือเดิม โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ) ห้องซำลอน เอ เลขท่ี 204 
ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร เพ่ือพิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ตำมระเบียบวำระพร้อม
ด้วยควำมเห็นของคณะกรรมกำร ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1:  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 เม่ือวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 

2561 

ความเป็นมา บริษัทได้จดัท ำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561 เมื่อวนัจนัทร์ท่ี 26 มีนำคม 
2561 แล้วเสร็จภำยใน 14 วนันบัแต่วนัประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น โดยได้ส่งให้ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
และกระทรวงพำณิชย์ภำยในระยะเวลำท่ีกฎหมำยก ำหนด พร้อมทัง้เผยแพร่ทำงเว็บไซต์ของบริษัท 
(www.qcon.co.th) แล้ว โดยมีรำยละเอียดตำมส ำเนำรำยงำนกำรประชมุตำมสิ่งท่ีสง่มำด้วยล ำดบัท่ี 1 
ความเหน็ของคณะกรรมการ   เห็นควรเสนอท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 พิจำรณำรับรอง
รำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561 เมื่อวนัจนัทร์ท่ี 26 มีนำคม 2561 ซึง่คณะกรรมกำรเห็น
วำ่ได้มีกำรบนัทกึรำยงำนไว้อย่ำงถกูต้อง โดยบริษัทได้เผยแพร่รำยงำนกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 
2561 พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นฉบบันี ้และเอกสำรต่ำง ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกบักำรประชุมสำมญั
ผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 ทำงเวบ็ไซต์ของบริษัทตัง้แตว่นัจนัทร์ท่ี 18 กมุภำพนัธ์ 2562 
คะแนนเสียงส าหรับการรับรอง  เสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึง่มำประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 2:  รับทราบรายงานกจิการประจ าปี 2561 
ความเป็นมา  บริษัทได้สรุปผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำและกำรเปลี่ยนแปลงท่ีส ำคญัท่ีเกิดขึน้ในรอบปี 
2561 ซึง่ปรำกฏอยู่ในรำยงำนประจ ำปี 2561 หวัข้อผลกำรด ำเนินงำน ตำมสิ่งท่ีสง่มำด้วยล ำดบัท่ี 2  
ความเหน็ของคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอรำยงำนกิจกำรประจ ำปี 2561 ซึง่สรุปผลกำรด ำเนินงำน
ของบริษัทและกำรเปลี่ยนแปลงท่ีส ำคญัท่ีเกิดขึน้ในรอบปี 2561 ให้ผู้ ถือหุ้นรับทรำบ 
คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ เน่ืองจำกเป็นวำระเพ่ือทรำบ จงึไมม่ีกำรลงคะแนนเสียง 

 
วาระที่ 3: พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ความเป็นมา  เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัิบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษัทได้จดัท ำงบกำรเงิน
ประจ ำปีสิน้สดุ ณ รอบปีบญัชีของบริษัทและจดัให้มีกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชีรับอนุญำตแล้ว และ
ขอเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิ โดยมีรำยละเอียดตำมท่ีปรำกฏอยู่ในงบกำรเงินของรำยงำนประจ ำปี 
2561 ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุในครัง้นี ้ตำมสิ่งท่ีสง่มำด้วยล ำดบัท่ี 2 
ความเหน็ของคณะกรรมการ   เห็นควรเสนอท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 พิจำรณำอนมุตัิ
งบกำรเงินประจ ำปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 ท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบและลงนำมรับรองโดยผู้สอบบญัชี
ของบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ำกดั และได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว 
ซึง่แสดงฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในปี 2561 ท่ีผ่ำนมำ โดยสรุปสำระส ำคญัได้ดงันี ้
งบกำรเงินรวมปรำกฏดงันี ้

สินทรัพย์รวม                                      2,086.95 ล้ำนบำท 
หนีส้ินรวม  235.55 ล้ำนบำท 
รำยได้รวม  1,924.97 ล้ำนบำท 
ก ำไรส ำหรับปีสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่  
- ล้ำนบำท  57.27  
- บำทตอ่หุ้น  0.14  

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรปรำกฏดงันี ้ 
สินทรัพย์รวม                                     2,185.38 ล้ำนบำท 
หนีส้ินรวม  400.33 ล้ำนบำท 
รำยได้รวม  1,643.70 ล้ำนบำท 
ก ำไรส ำหรับปี  
- ล้ำนบำท  60.67 
- บำทตอ่หุ้น  0.15 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ เสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึง่มำประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 4:  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรประจ าปี 2561 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 

0.06 บาท 
ความเป็นมา  บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 50 ของก ำไรสทุธิในแตล่ะปี
หำกบริษัทไม่มีผลขำดทุนสะสม และไม่มีควำมจ ำเป็นอื่นใด ซึง่ตำมพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั 
พ.ศ. 2535 มำตรำ 116 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 47 ก ำหนดให้บริษัทต้องจดัสรรก ำไรสทุธิประจ ำปีสว่นหนึง่
ไว้เป็นทนุส ำรองไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 5 ของก ำไรสทุธิประจ ำปี หกัด้วยยอดขำดทนุสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกวำ่
ทุนส ำรองนีจ้ะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยปัจจุบนับริษัทมีทุนส ำรองตำม
กฎหมำยจ ำนวน 40 ล้ำนบำท เท่ำกบัร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดแล้ว  
ทัง้นีใ้นปี 2561 บริษัทมีก ำไรส ำหรับปี (ก ำไรสทุธิ) ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 60.67 ล้ำนบำท และมี
ก ำไรส ำหรับปีตำมงบกำรเงินรวมจ ำนวน 57.27 ล้ำนบำท ส ำหรับจดัสรรจ่ำยเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นได้ 
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ความเหน็ของคณะกรรมการ   เห็นควรเสนอท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 พิจำรณำอนมุตัิ
กำรจดัสรรก ำไรประจ ำปี 2561 เพ่ือจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2561 ในอตัรำหุ้นละ 0.06 บำท รวมเป็นเงิน 
24 ล้ำนบำท คิดเป็นอตัรำร้อยละ 40 ของก ำไรส ำหรับปี ซึ่งสอดคล้องกบันโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล
ของบริษัท โดยสำมำรถเปรียบเทียบอตัรำกำรจ่ำย/กำรงดจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2561 กบัปีท่ีผ่ำนมำ
ได้ดงันี ้

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

1. ก ำไร(ขำดทนุ)ส ำหรับปีตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
(ล้ำนบำท) 

60.67 28.60 (80.62) 

2. ก ำไร(ขำดทนุ)ส ำหรับปีตำมงบกำรเงินรวม (ล้ำนบำท) 57.27 5.46 (107.74) 
3. จ ำนวนหุ้น (ล้ำนหุ้น) 400 400 400 
4. เงินปันผล (บำท/หุ้น)* 0.06 0.03 งดจำ่ย 
5. เงินปันผลจ่ำยทัง้สิน้ (ล้ำนบำท) 24 12 งดจำ่ย 
6. อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลเทียบกบัก ำไรส ำหรับปีตำม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (ร้อยละ) 

  

40 
 

42 
 

งดจำ่ย 

7. ทนุส ำรองตำมกฎหมำย (ล้ำนบำท) ส ำรองครบถ้วนตำมที่กฎหมำยก ำหนดแล้ว (40 ล้ำนบำท) 

ทัง้นีก้ำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวให้จ่ำยแก่ผู้ ถือหุ้นเฉพำะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตำมข้อบังคบัของบริษัท 
ตำมท่ีปรำกฏรำยช่ือ ณ วนัก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัจนัทร์ท่ี 1 เมษำยน 2562 (จะขึน้
เคร่ืองหมำย XD หรือวนัท่ีไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัศกุร์ท่ี 29 มีนำคม 2562) โดยมีก ำหนดจ่ำยเงินปันผล
ในวนัศกุร์ท่ี 19 เมษำยน 2562 และให้รับเงินปันผลภำยใน 10 ปี 

หมำยเหต:ุ *ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดำจะได้รับเครดิตภำษีเงินปันผลตำมหลกัเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎำกร
มำตรำ 47 ทวิก ำหนด เทำ่กบัเงินปันผลคณูยี่สบิสว่นแปดสบิ 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ เสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึง่มำประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 5:  พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ความเป็นมา  พระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 71 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 18 
ก ำหนดให้ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกครัง้ กรรมกำรต้องออกจำกต ำแหน่งอย่ำงน้อยหนึ่งในสำมเป็น
อตัรำ ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้เคียงท่ีสดุกบัสดัสว่น
หนึ่งในสำม ทัง้นีก้รรมกำรผู้ ท่ีพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระนัน้อำจได้รับเลือกตัง้ใหม่ได้ ซึง่ในกำรประชมุ
สำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปีครัง้นีม้ีกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระจ ำนวน 3 คน ดงันี ้

1. นำยนิธิ ภทัรโชค ประธำนกรรมกำรบริษัท และประธำนกรรมกำรบริหำร  
2. นำยนพร สนุทรจิตต์เจริญ กรรมกำร 
3. นำยวิโรจน์ รัตนชยัสทิธ์ิ กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร 

โดยบริษัทได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวำระและรำยช่ือบุคคลเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำร
ระหวำ่งวนัท่ี 31 สิงหำคม - 30 พฤศจิกำยน 2561 ซึง่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอวำระและรำยช่ือบคุคลเพ่ือเข้ำรับ
กำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำร 
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คณะกรรมกำรสรรหำ คำ่ตอบแทน และบรรษัทภิบำลได้ใช้หลกัเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำบุคคลเป็นกรรมกำร
ตำมแนวทำงกำรพิจำรณำสรรหำบุคคลเป็นกรรมกำรท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
ซึง่ก ำหนดให้คณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำลคดัเลือกผู้ ท่ีเหมำะสมเป็นกรรมกำรบริษัท
จำกผู้ทรงคณุวฒิุและผู้มีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญซึง่รวมถึงบคุคลท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรเป็นกรรมกำร
บริษัทจดทะเบียนและก ำหนดวำ่จะต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องและข้อบงัคบัของ
บริษัท รวมทัง้แนวทำงบรรษัทภิบำลของบริษัท แนวทำงกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และแนวทำงกำรกลั่นกรองผู้ ได้รับกำรเสนอช่ือเป็น
กรรมกำรของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย ( IOD) เป็นผู้ มีควำมรู้ควำมสำมำรถ 
มีประสบกำรณ์ควำมเช่ียวชำญเก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท มีภำวะผู้น ำและวิสยัทศัน์กว้ำงไกล มีคณุธรรมและ
จริยธรรม มีประวตัิกำรท ำงำนโปร่งใสไม่ด่ำงพร้อย พร้อมทัง้ตดัสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผลและสำมำรถ
แสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเป็นอิสระ โดยให้คณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำลพิจำรณำ
ควำมหลำกหลำยในโครงสร้ำงคณะกรรมกำรและองค์ประกอบของควำมรู้ควำมช ำนำญเฉพำะด้ำนท่ี
จ ำเป็นต้องมีหรือยงัขำดอยู่ในคณะกรรมกำรด้วย  

คณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำล ได้พิจำรณำรำยช่ือบุคคลท่ีคณะกรรมกำรบริหำร
เสนอจ ำนวน 3 คน ซึ่งเป็นกรรมกำรเดิมท่ีครบก ำหนดออกตำมวำระ โดยได้พิจำรณำคุณสมบัติเป็ น
รำยบุคคลอย่ำงละเอียดรอบคอบ และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
พิจำรณำกรรมกำรรำยเดิมทัง้ 3 คน ได้แก่ นำยนิธิ ภทัรโชค นำยนพร สนุทรจิตต์เจริญ และนำยวิโรจน์ 
รัตนชัยสิทธ์ิ เป็นกรรมกำรบริษัทต่อไปอีกวำระหนึ่ง เน่ืองจำกเห็นว่ำเป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบัติเหมำะสมกบั
กำรประกอบธุรกิจของบริษัทโดยมีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญเก่ียวกบัธุรกิจผลิตภัณฑ์วสัดุก่อสร้ำงและธุรกิจ
อสงัหำริมทรัพย์และกำรก่อสร้ำง มีช่ือเสียงด้ำนงำนวิศวกรรม และสำมำรถเข้ำถงึทัง้ผู้ใช้งำนอิฐมวลเบำและ
ลกูค้ำได้เป็นอย่ำงดี มีภำวะผู้น ำ มีวิสยัทศัน์กว้ำงไกล อีกทัง้ยงัมีคณุธรรมและประวตัิกำรท ำงำนท่ีโปร่งใส
ไม่ด่ำงพร้อย โดยล ำดบัท่ี 2) เป็นกรรมกำรซึง่ปฏิบตัิหน้ำท่ีในฐำนะกรรมกำรบริษัทได้เป็นอย่ำงดีตลอดมำ 
ทัง้นีล้ ำดบัท่ี 1) และ 3) เป็นกรรมกำรท่ีได้รับเลือกตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทตำมมติท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทเม่ือวนัท่ี 14 ธนัวำคม 2561 โดยให้มีผลวนัท่ี 1 มกรำคม 2562  

ความเหน็ของคณะกรรมการ   คณะกรรมกำรบริษัทซึง่ไม่รวมกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกตำมวำระใน
กำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 ได้หำรือกนัอย่ำงกว้ำงขวำงโดยพิจำรณำรำยช่ือบคุคลทัง้หมด
ท่ีได้รับกำรเสนอ รวมทัง้คณุสมบตัิเป็นรำยบุคคลอย่ำงละเอียดรอบคอบแล้วเห็นว่ำเป็นผู้มีคณุสมบตัิ
เหมำะสม จึงมีมติเห็นชอบตำมท่ีคณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำลเสนอ โดยให้เสนอ
ท่ีประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 เลือกตัง้กรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกตำมวำระทัง้ 3 คน ได้แก่ 
นำยนิธิ ภทัรโชค นำยนพร สนุทรจิตต์เจริญ และนำยวิโรจน์ รัตนชยัสิทธ์ิ เป็นกรรมกำรต่อไปอีกวำระหนึ่ง 
ส ำหรับประวตัิของบุคคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือ ระยะเวลำท่ีเคยด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร ข้อมลูกำร
เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ในรอบปีท่ีผ่ำนมำ ข้อมลูกำรถือหุ้นสำมญั
ของบริษัท ข้อมลูกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรือผู้บริหำรในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจกำรอื่น ๆ  รวมทัง้
ข้อมลูควำมสมัพนัธ์ของผู้ ได้รับกำรเสนอช่ือ ปรำกฏตำมสิ่งท่ีสง่มำด้วยล ำดบัท่ี 3 

ทัง้นีน้ำยนิธิ ภทัรโชค เป็นกรรมกำรในบริษัทอื่นซึง่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำร
แข่งขันกับบริษัท และบริษัทท่ีเก่ียวเน่ืองกับบริษัท ได้แก่  กรรมกำรบริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์
ก่อสร้ำง จ ำกัด รวมทัง้เป็นประธำนกรรมกำรบริษัทกระเบือ้งกระดำษไทย จ ำกัด และกรรมกำรบริษัท 
เอสซีจี ซิเมนต์ จ ำกดั 
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หมำยเหต:ุ ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 17. ก ำหนดให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ เลือกตัง้กรรมกำรโดยใช้เสียงข้ำงมำกตำม
หลกัเกณฑ์และวธีิกำรดงัตอ่ไปนี ้
(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทำ่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 
(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตำม (1) เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลำยคน

เป็นกรรมกำรก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงให้ผู้ ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตำมระดบัลงมำ เป็นผู้ ได้รับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรเทำ่จ ำนวนกรรมกำรท่ี

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตัง้ในล ำดบัถัดลงมำมีคะแนนเสียง
เท่ำกนัเกินจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธำนเป็นผู้ออกเสียงชีข้ำด
เพิ่มอีกหนึง่เสียง 

คะแนนเสียงส าหรับการเลือกตัง้กรรมการ  บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงข้ำงมำกสงูสดุตำมล ำดบัลงมำ
เป็นผู้ รับเลือกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 
 

วาระที่ 6:  พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 

ความเป็นมา      เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัิบริษัทมหำชนจ ำกดั พ. ศ. 2535 มำตรำ 120 และ
ตำมแนวทำงของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึง่ก ำหนดให้
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก ำหนดคำ่สอบบญัชีของบริษัท  

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคดัเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ำกดั (KPMG) เป็น
ส ำนกังำนสอบบัญชีของบริษัทประจ ำปี 2562 เน่ืองจำกมีช่ือเสียง มีศกัยภำพ มำตรฐำนกำรท ำงำนท่ีดี  
มีประสบกำรณ์และควำมเช่ียวชำญในกำรสอบบญัชี มีกระบวนกำรหรือเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรตรวจสอบบญัชีท่ี
มีประสิทธิภำพ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในธุรกิจ รวมทัง้ปฏิบัติหน้ำท่ีได้เป็นอย่ำงดีตลอดมำ โดยเมื่อ
เปรียบเทียบกบัขอบเขตกำรให้บริกำร ปริมำณงำน และอตัรำค่ำสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นใน
ระดับเดียวกันแล้วเห็นว่ำ KPMG เสนอค่ำสอบบัญชีท่ีเหมำะสมและข้อเสนอของ KPMG จะเป็น
ประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท  

ความเหน็ของคณะกรรมการ               เห็นชอบตำมข้อเสนอของคณะกรรมกำรตรวจสอบคดัเลือก
บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ำกดั เป็นส ำนกังำนสอบบญัชีของบริษัทและมีมติให้เสนอท่ีประชุม
สำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 พิจำรณำอนุมตัิแต่งตัง้บุคคลเป็นผู้สอบบญัชีและอนุมตัิค่ำสอบบญัชีของ
บริษัทประจ ำปี 2562 ดงันี ้ 

1. แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ำกดั ซึ่งมีคณุสมบตัิสอดคล้องกบัประกำศ
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ ำปี 2562 ดงันี ้
- นำยไวโรจน์ จินดำมณีพิทกัษ์ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 3565) หรือ 
- นำงสำวธญัลกัษณ์ เกตแุก้ว (ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 8179) หรือ 
- นำงสำวดษุณี ยิม้สวุรรณ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 10235)  

โดยนำยไวโรจน์ จินดำมณีพิทกัษ์ และนำงสำวธัญลกัษณ์ เกตแุก้ว เคยได้รับแต่งตัง้เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทประจ ำปี 2560-2561 และนำงสำวดษุณี ยิม้สวุรรณ เคยรับแต่งตัง้เป็นผู้สอบบัญชีของ
ในบริษัทในปี 2561 ซึง่ระยะเวลำกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีผู้สอบบญัชีของทัง้สำมรำยข้ำงต้นสอดคล้องกบั
เกณฑ์กำรเปลี่ยนผู้สอบบญัชีของส ำนกังำน ก.ล.ต. 
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ทัง้นี ้KPMG และผู้ สอบบัญชีทัง้ 3 รำยตำมรำยช่ือท่ีเสนอข้ำงต้นเป็นผู้ ท่ีไม่มีควำมสัมพันธ์หรือ 
ส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหำร/ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่ำว 
และจะได้รับกำรเสนอช่ือให้เป็นผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2562 ของบริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จ ำกัด 
(QCE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท รวมทัง้บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง จ ำกัด ผู้ ถือหุ้นรำย
ใหญ่ด้วย โดยประวตัิของผู้สอบบญัชีและข้อมลูควำมเป็นอิสระของผู้สอบบญัชีท่ีได้รับกำรเสนอช่ือ
ปรำกฏตำมสิ่งท่ีสง่มำด้วยล ำดบัท่ี 4 

2. อนุมัติค่ำสอบบัญชีงบกำรเงินของบริษัทประจ ำปี 2562 เป็นเงินจ ำนวน 406,000 บำท (เท่ำกับ 
ปี 2561) รวมทัง้คำ่สอบบญัชีงบกำรเงินประจ ำปีของงบกำรเงินรวมจำกกำรมีบริษัทย่อย (QCE) และ
ค่ำสอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสของบริษัทและงบกำรเงินรวม จ ำนวน 374,000 (เท่ำกับ 
ปี 2561) รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 780,000 บำท (เท่ำกบัปี 2561) โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

หนว่ย : บำท 
รายการ ปี 2562 ปี 2561 ส่วนต่าง (2562-2561) 

1. คำ่สอบบญัชีงบกำรเงินประจ ำปีของบริษัท  406,000 406,000 - 

2. คำ่สอบบญัชีงบกำรเงินประจ ำปีของงบกำรเงินรวม 43,000 43,000 - 
3. คำ่สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสของบริษัท 
และงบกำรเงินรวม 

331,000 331,000 - 

รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท 780,000 780,000 - 

3. รับทรำบค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2562 ของบริษัทย่อย (QCE) จ ำนวน 217,000 บำท (เท่ำกบัปี 2561) ซึง่ 
QCE เป็นผู้ รับผิดชอบคำ่สอบบญัชี 

ทัง้นีค้่ำสอบบญัชีของบริษัทท่ีเสนอข้ำงต้นเป็นกำรให้บริกำรสอบบญัชี (Audit Services) เท่ำนัน้ ไม่มี
กำรให้บริกำรอื่นนอกเหนือจำกกำรสอบบญัชี (Non-Audit Services) เช่นเดียวกบัปี 2561 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  เสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึง่มำประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 7: พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจ าปี 2562 

ความเป็นมา  ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 33 ก ำหนดให้กรรมกำรมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนจำกบริษัทใน
รูปแบบของเงินเดือน เงินรำงวัล เบีย้ประชุม บ ำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น  
ตำมข้อบังคับหรือตำมท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นจะพิจำรณำ ซึ่งอำจก ำหนดเป็นจ ำนวนแน่นอนหรือวำงเป็น
หลกัเกณฑ์ และก ำหนดไว้เป็นครำว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลงก็ได้ โดยท่ี
ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจ ำปี 2561 เมื่อวนัท่ี 26 มีนำคม 2561 ได้มีมติอนุมตัิค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรบริษัทและคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ประจ ำปี 2561 ซึง่เป็นอตัรำเดียวกนักบัท่ีท่ีประชุม
สำมญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจ ำปี 2560 เมื่อวนัท่ี 24 มีนำคม 2560 ได้มีมติก ำหนดไว้ ดงัรำยละเอียด
ตอ่ไปนี ้
คำ่ตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัท 

ประธำนกรรมกำร  ได้รับคำ่ตอบแทนเดือนละ 25,000 บำท  
กรรมกำรบริษัท  ได้รับคำ่ตอบแทนเดือนละ 15,000 บำท  
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คำ่ตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  ได้รับคำ่ตอบแทนเดือนละ 20,000 บำท  
กรรมกำรตรวจสอบ  ได้รับคำ่ตอบแทนเดือนละ 10,000 บำท 

คำ่ตอบแทนคณะกรรมกำรสรรหำ คำ่ตอบแทน และบรรษัทภิบำล 
1. กำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำล ท่ีมีคณุสมบตัิเป็นกรรมกำรอิสระ

ตำมนิยำมของบริษัท ซึง่เข้มกวำ่เดิมท่ีบริษัทอ้ำงอิงตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน 
ในลกัษณะเบีย้ประชุมตำมจ ำนวนครัง้ท่ีกรรมกำรอิสระมำประชุมคณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน 
และบรรษัทภิบำลจริง ในอตัรำตอ่ไปนี ้
ประธำนกรรมกำร (กรรมกำรอิสระ)  ได้รับเบีย้ประชมุครัง้ละ 20,000 บำท  
กรรมกำรอิสระ  ได้รับเบีย้ประชมุครัง้ละ 10,000 บำท 

2. กำรงดจ่ำยคำ่ตอบแทนกรรมกำรสรรหำ คำ่ตอบแทน และบรรษัทภิบำลท่ีไมม่ีคณุสมบตัิเป็นกรรมกำรอิสระ 
คำ่ตอบแทนคณะกรรมกำรบริหำร 
กำรงดจ่ำยคำ่ตอบแทนคณะกรรมกำรบริหำร 

คณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำล ได้ใช้หลักเกณฑ์และแนวทำงกำรพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนกรรมกำรที่เหมำะสมและเป็นธรรมท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท โดยได้
พิจำรณำขอบเขตหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะอนุกรรมกำรชดุตำ่ง ๆ 
ประกอบกบัควำมเหมำะสมและปัจจยัประกำรต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง กล่ำวคือผลประกอบกำรของบริษัท
ประจ ำปี 2561 ตลอดจนกำรขยำยตัวทำงธุรกิจของบริษัทและสภำพเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมทัง้
เปรียบเทียบข้อมูลกำรจ่ำยค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทและคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำง ๆ  ของ
บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในหมวดอุตสำหกรรมและธุรกิจท่ีใกล้เคียงกันแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้
เสนอท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำทบทวนหลักเกณฑ์และอัตรำกำรจ่ำยค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรบริษัทและคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ส ำหรับปี 2562 และเพ่ือทรำบจ ำนวน
ค่ำตอบแทนท่ีบริษัทจ่ำยให้คณะกรรมกำรบริษัทและคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ในปี 2561  
ดงัรำยละเอียดตอ่ไปนี ้
1. กำรคงอตัรำค่ำตอบแทน (รำยเดือน) คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรตรวจสอบ กำรคง

หลกัเกณฑ์และอตัรำค่ำตอบแทน (เบีย้ประชุม) คณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน และบรรษัท  
ภิบำล และกำรงดจ่ำยค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริหำร ตำมท่ีท่ีประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 
2561 เม่ือวนัท่ี 26 มีนำคม 2561 ได้มีมติอนมุตัิไว้ 

2. เพ่ือทรำบจ ำนวนค่ำตอบแทน (รำยเดือน) ท่ีบริษัทจ่ำยให้คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำร
ตรวจสอบในปี 2561 จ ำนวน 2,220,000 บำท เท่ำกับปี 2560 และเบีย้ประชุมท่ีบริษัทจ่ำยให้
กรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำลท่ีมีคุณสมบตัิเป็นกรรมกำรอิสระตำมนิยำมของ
บริษัท ตำมจ ำนวนครัง้ท่ีเข้ำประชุมจริงในปี 2561 จ ำนวน 90,000 บำท รวมเป็นเงินจ ำนวน 
2,310,000 บำท รวมทัง้กำรงดจ่ำยค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริหำร ซึง่สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์
ท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิไว้  

ความเห็นของคณะกรรมการ  เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีและตำม
ข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้นรวมทัง้มติของท่ีประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจ ำปี 2558 เมื่อวนัท่ี 20 
มีนำคม 2558 ท่ีก ำหนดให้วำระคำ่ตอบแทนของกรรมกำรเป็นวำระเพ่ืออนมุตัิในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทุกปี 
ถงึแม้วำ่หลกัเกณฑ์และอตัรำค่ำตอบแทนจะไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงจำกเดิมท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเคยมีมติ
อนุมตัิไว้ก็ตำม คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน 
และบรรษัทภิบำลข้ำงต้นแล้ว เห็นควรให้เสนอท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 พิจำรณำอนุมตัิ
คำ่ตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทและคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ส ำหรับปี 2562 ตำมหลกัเกณฑ์และ
อัตรำเดิมตำมท่ีท่ีประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นประจ ำปี 2561 ได้มีมติอนุมัติไว้ รวมทัง้รับทรำบจ ำนวน
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ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทและคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ประจ ำปี 2561  ตำมรำยละเอียด
ข้ำงต้น โดยหำกท่ีประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นประจ ำปี  2562 มีมติอนุมัติ ด้วยแล้ว ค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรบริษัทและคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ประจ ำปี 2562 จะเป็นอตัรำเดียวกนักบัปี 2561 
ดงันี ้
 

คณะกรรมการ ต าแหน่ง 

ปี 2562 และปี 2561  
(หลักเกณฑ์และอัตราเดียวกัน) 

ค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชุม 
(บำท/คน/เดือน) (บำท/คน/ครัง้) 

คณะกรรมการบริษัท 
(ประธำน 1 คนและกรรมกำร 8 คน) 

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

ประธำน 20,000 ไมไ่ด้ก ำหนด กรรมกำร 10,000 
คณะกรรมการสรรหา 
ค่าตอบแทน และบรรษัทภบิาล 
(ประธำน 1 คนและกรรมกำร 2 คน) 

ประธำน 
(เฉพาะกรรมการอิสระ) ไมไ่ด้ก ำหนด 

20,000 
กรรมกำร 

(เฉพาะกรรมการอิสระ) 10,000 
คณะกรรมการบริหาร 
(ประธำน 1 คนและกรรมกำร 3 คน) 

ประธำน งดจำ่ย งดจำ่ย กรรมกำร 

ทัง้นีบ้ริษัทไมม่ีกำรจ่ำยคำ่ตอบแทนและสทิธิประโยชน์อื่น ๆ  ให้กรรมกำรบริษัทนอกเหนือจำกท่ีระบไุว้ข้ำงต้น 
โดยรำยละเอียดขอบเขตหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำง ๆ รวมทัง้กำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนให้กรรมกำรบริษัทและอนกุรรมกำรชดุต่ำง ๆ  ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี 2561 หวัข้อโครงสร้ำง
กำรจดักำร 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัต ิไมน้่อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มำประชุม 
 
วาระที่ 8: เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ำมี) 

จึงขอเรียนเชิญท่ำนผู้ ถือหุ้นโปรดเข้ำร่วมประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 ในวนัศุกร์ท่ี 22 มีนำคม 2562 
เวลำ 14.30 น. ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดำ (ช่ือเดิม โรงแรมสวิสโฮเตล็ เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ) ห้องซำลอน เอ 
เลขท่ี 204 ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร (รำยละเอียดแผนท่ีตัง้สถำนท่ีประชุม
ปรำกฏตำมสิ่งท่ีสง่มำด้วยล ำดบัท่ี 10) โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพ่ือเข้ำร่วมประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น ตัง้แต่เวลำ 
12.30 น. และกำรนีบ้ริษัทได้จัดของว่ำงและเคร่ืองดื่มไว้รับรองท่ำนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะท่ีมำร่วมประชุม  
(1 ท่ำนตอ่ 1 ชดุ) โดยไมไ่ด้มีกำรแจกของช ำร่วย  

อนึ่งเพ่ือควำมสะดวกหำกท่ำนผู้ ถือหุ้นท่ำนใดประสงค์จะแต่งตัง้บุคคลอื่นเข้ำร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนในกำรประชุมครัง้นี ้โปรดกรอกรำยละเอียดและลงนำมในหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ตำมสิ่งท่ีส่งมำด้วย
ล ำดบัท่ี 7 หรือสำมำรถดำวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. (แบบ ค. เฉพำะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุน
ตำ่งประเทศและแตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝำกและดแูลหุ้น) ได้จำก www.qcon.co.th โดยเลือกใช้
แบบหนึง่แบบใดตำมท่ีระบไุว้เท่ำนัน้  

หำกท่ำนผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมกำรอิสระ บริษัทขอเรียนว่ำบริษัทมีกรรมกำรอิสระท่ีไม่ได้
ครบก ำหนดออกตำมวำระในกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นประจ ำปี 2562 ได้แก่ นำยประทีป วงศ์นิรันดร์ หรือ ดร. กำรุญ 
จนัทรำงศ ุหรือ นำยชีระพงษ์ กมัพลพนัธ์ (ข้อมลูกรรมกำรอิสระปรำกฏตำมสิ่งท่ีสง่มำด้วยล ำดบัท่ี 8)  
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ทัง้นีบ้ริษัทขอควำมร่วมมือจำกท่ำนโปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะพร้อมเอกสำรตำมท่ีก ำหนด (รำยละเอียด
ปรำกฏตำมสิ่งท่ีส่งมำด้วยล ำดบัท่ี 6) มำยังบริษัทภำยในวนัพฤหัสบดีท่ี 21 มีนำคม 2562 โดยบริษัทได้จัดเตรียมอำกร
แสตมป์ส ำหรับปิดในหนงัสือมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะท่ีมำลงทะเบียนเพ่ือเข้ำร่วมประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้นีด้้วย 

 
  

 ขอแสดงควำมนบัถือ 
 กรุงเทพมหำนคร วนัท่ี 4 กมุภำพนัธ์ 2562 
 โดยค ำสัง่ของคณะกรรมกำร 

 

 (นำงสำวกำณจนี เตม็สขุ) 
  เลขำนกุำรคณะกรรมกำรและเลขำนกุำรบริษัท 
 
 
หมำยเหต:ุ ผู้ ถือหุ้นสำมำรถดหูนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นและเอกสำรประกอบบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.qcon.co.th) ได้

ตัง้แต่วนัจนัทร์ที่ 18 กุมภำพนัธ์ 2562 และสำมำรถสง่ค ำถำมเพื่อสอบถำมข้อมลูที่เก่ียวข้องในแตล่ะวำระหรือ
ข้อมลูอื่นที่ส ำคญัของบริษัทได้โดยผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทหรือโทรศพัท์ 035-259131 หรือ 02-586-3078 โทรสำร 
02-586-3007 หรือตำมที่อยู่ของบริษัท ทัง้นีห้ำกผู้ ถือหุ้นมีควำมประสงค์จะขอรับหนงัสือรำยงำนประจ ำปี 2561 
ของบริษัท กรุณำกรอกรำยละเอียดใน “แบบขอรับหนงัสอืรำยงำนประจ ำปี 2561” ตำมสิง่ที่สง่มำด้วยล ำดบัที่ 11 

http://www.campanatiles.com/

