
 

 

กต-ปพ (QCON) 010/2563  

   13 กรกฎาคม 2563 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เร่ือง แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563  
บนเว็บไซต์ของบริษัท 

 บริษัทควอลิตีค้อนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทได้
เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซึ ่งได้มีการประชุมเมื ่อว ันจ ันทร์ที ่ 29 
มิถุนายน 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.qcon.co.th) เรียบร้อยแล้ว 

 ทัง้นี ้หากผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัหรือมีความเห็นเก่ียวกบัรายงานการประชมุดงักลา่ว สามารถสอบถาม
หรือแสดงความคิดเห็นมายังบริษัท ได้ภายในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 โดยโปรดติดต่อผ่าน
เลขานุการบริษัทที ่อีเมล independent@qcon.co. th โทรศัพท์ 02-586-3012, 02-586-3078, 02-
586-5735 หรือโทรสาร 02-586-3007  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 บริษัทควอลิตีค้อนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 (นายกิตติ สนุทรมโนกลุ) 
 กรรมการผู้จดัการ 

 



 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

บริษัทควอลิตีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) 
 
ประชุม ณ ห้อง Hall 1 ชัน้ 10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 1 ถนน

ปนูซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร วนัจนัทร์ท่ี 29 มิถนุายน 2563 เวลา 14.30 น. 
 

นายนิธิ  ภัทรโชค    ประธานกรรมการ เป็นประธานท่ีประชมุ 

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 พร้อมทัง้ได้แจ้งให้ท่ีประชมุ
ทราบว่า เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมีความมัน่ใจเพ่ิมขึน้ว่าบริษัทได้เตรียมการประชุมอย่างเต็มท่ี ซึ่งนอกจากจะเป็นไปตาม
มาตรการป้องกนัโรคตามท่ีราชการก าหนดแล้ว บริษัทยงัได้ด าเนินการเพ่ิมเติมในเร่ืองท่ีส าคญัคือ บริษัทได้จดัให้มี
การอบละอองฆ่าเชือ้โรคในห้องประชุมด้วย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ท่ีแม้จะคลี่คลายแตย่งัอยู่ในสภาวะเฝา้ระวงั บริษัทจงึได้จดัการประชมุผู้ ถือหุ้นตามมาตรการตา่งๆ ของ
ทางราชการท่ีทยอยออกมาเป็นระยะ ตามท่ีบริษัทได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว เน่ืองจากมาตรการการเว้น
ระยะระหว่างผู้ เข้าร่วมประชุม บริษัทจ าเป็นต้องจดัเตรียมห้องประชุมและควบคมุจ านวนผู้ ถือหุ้นและพนกังานท่ีเข้า
ร่วมประชมุเพ่ือไมใ่ห้เกิดความแออดั ท าให้อาจจะไมไ่ด้รับความสะดวกเท่าท่ีควรและมีความล่าช้า 

จากนัน้ประธานฯ ได้แจ้งจ านวนผู้ ถือหุ้นท่ีมาร่วมประชุมครัง้นีใ้ห้ท่ีประชุมทราบว่า มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเอง จ านวน 25 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 11,260,517 หุ้น และท่ีมอบฉันทะมา จ านวน 34 ราย รวม
จ านวนหุ้นได้ 355,234,503 หุ้น รวมเป็นผู้ ถือหุ้นทัง้หมดท่ีมาร่วมประชุมจ านวน 59 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 
366,495,020 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.6238 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้วทัง้หมดจ านวน 400,000,000 หุ้น เป็น
องค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว จงึขอเปิดการประชมุเพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระ 

ทัง้นีห้ลงัจากประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพ่ิมเติม
อีกจ านวน 6 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 4,606 หุ้น รวมเป็นผู้ ถือหุ้นทัง้ท่ีมาด้วยตนเองและท่ีมอบฉนัทะมาเข้าร่วมประชุม
ทัง้หมดจ านวน 65 ราย รวมจ านวนหุ้ นได้ทัง้สิน้ 366,499,626 หุ้ น เท่ากับร้อยละ 91.6249 ของจ านวนหุ้ นท่ี
จ าหน่ายแล้วทัง้หมดจ านวน 400,000,000 หุ้น    

จากนัน้ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าการประชุมครัง้นีม้ีกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัท และ
ผู้สอบบญัชีของบริษัทท่ีได้รับการแต่งตัง้จากท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เข้าร่วมประชุมเพ่ือตอบข้อซกัถาม 
และตวัแทนผู้สอบบญัชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั ท าหน้าท่ีเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียง
ในแตล่ะวาระด้วย ดงันี ้   

กรรมการบริษัทมีจ านวน 9 คน เข้าร่วมประชุม จ านวน 9 คน (คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 100 ของจ านวน
กรรมการทัง้หมด) ดงันี ้

1.  นายนิธิ ภทัรโชค ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

2.  นายประทีป วงศ์นิรันดร์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา 
คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

3. นายชีระพงษ์  กมัพลพนัธ์  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา 
คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

 4.  ดร.การุญ จนัทรางศ ุ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
5.  นายนพร สนุทรจิตต์เจริญ กรรมการ 
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6.  นายพยนต์ ศกัด์ิเดชยนต์ กรรมการ  
7.  นายชนะ ภมู ี กรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหาร 
8.  นายบรรณ เกษมทรัพย์ กรรมการบริหาร 
9.  นายกิตติ  สนุทรมโนกลุ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ 

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 4 คน  

1.  นางเสาวลกัษณ์ สวุรรณประทีป รองกรรมการผู้จดัการและผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร  
  (ดแูลงานด้านการเงินและบญัชี) 
2. นายจิรศกัด์ิ รักเดช ผู้อ านวยการฝ่ายโรงงาน 
3.  นายด ารงค์ จิตต์ใจฉ ่า ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาผลิตภณัฑ์และเทคโนโลยี 
4.  นายวิวฒัน์ กิจการเจริญสิน ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาดและขาย 

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 1 คน 

 นายเติมพงศ์  ปรองดอง  บริษัทกฎหมายเอสซีจี จ ากดั  

เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท 

นางสาวกาณจนี เตม็สขุ  

ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2562 และตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 
ที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 3 คน 

1. นางสาวธญัลกัษณ์  เกตแุก้ว ผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2562 
2. นางสาวชิดชนก เกตเุวช ตวัแทนผู้สอบบญัชี  
3. นางสาวอญัมณี อิงศิโรรัตน์ ตวัแทนผู้สอบบญัชี (ท าหน้าท่ีเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน)  

นอกจากนีป้ระธานฯ ได้กล่าวแนะน านางสาวลดัดา สพัพัญญูสิริ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ รับ
มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยท่ีเข้าร่วมการประชุมในครัง้นี  ้และได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นเป็นสกัขี
พยานในการนบัคะแนนเสียงร่วมกบัตวัแทนผู้สอบบญัชี ซึง่ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดแสดงความประสงค์ในการร่วมเป็น
สกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียง   

จากนัน้ท่ีประชุมได้รับทราบรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนบัคะแนนเสียง และการแจ้งผล
การนบัคะแนนในการประชมุ ผ่านวิดีโอท่ีน าเสนอในท่ีประชมุ สรุปได้ดงันี ้

1. ข้อบังคบัของบริษัทก าหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับ
จ านวนหุ้นท่ีถืออยู่และหุ้นท่ีได้รับมอบฉนัทะโดยให้นบัหนึง่หุ้นเท่ากบัหนึง่เสียง 

2. ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย 
3. ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างหนึ่งอย่างใด คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ

งดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัส
โตเดียน (Custodian) 

4. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนัน้ จะสอบถามท่ีประชุมว่าผู้ ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
ขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ยกมือและท าเคร่ืองหมายยืนยันการลงคะแนนในบัตร
ยืนยันการลงคะแนน เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเข้าไปตรวจนับและบันทึกคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด 
(Barcode) พร้อมทัง้เก็บบตัรยืนยนัการลงคะแนนเสียงดงักล่าว ส่วนผู้ ถือหุ้นท่ีเห็นด้วยไม่ต้องยกมือ
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โดยขอให้ท าเคร่ืองหมายยืนยนัการลงคะแนน และจะขอให้คืนบตัรยืนยนัการลงคะแนนท่ีเห็นด้วยทกุ
ใบพร้อมกนัทัง้หมดเม่ือเสร็จสิน้การประชมุ 
ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะให้กรรมการหรือกรรมการอิสระนัน้ บริษัทจะด าเนินการลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น 

5. ในการนบัคะแนน บริษัทจะใช้วิธีหกัคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง รวมทัง้คะแนนเสียงตาม
บตัรเสีย (ถ้ามี) ออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชุมในวาระนัน้ ๆ และส่วนท่ีเหลือจะถือว่า
เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย โดยบตัรเสียจะนบัจากบตัรท่ีลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง
เท่านัน้ และในการพิจารณาคะแนนเสียงดงักล่าวจะค านึงถึงการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบ
ฉนัทะแสดงเจตนาไว้ตามหนงัสือมอบฉนัทะด้วย 
กรณีท่ีจะถือว่าเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตร
ยืนยันการลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรยืนยันการลงคะแนน หรือมีการแบ่งการ
ลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณี Custodian) หรือ กรณีท่ีมีการแก้ไขการลงคะแนนในบตัรยืนยนัการลงคะแนน
โดยไมล่งช่ือก ากบั 

6. จ านวนผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะและจ านวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากนั เน่ืองจาก
อาจมีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะบางท่านออกจากห้องประชมุหรือเข้ามาเพ่ิมเติม  

7. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะกลบัก่อนท่ีการประชุมจะสิน้สดุ ขอให้ส่งคืน
บัตรยืนยันการลงคะแนนทัง้หมดกับเจ้าหน้าท่ีท่ีบริเวณประตูทางออก เพ่ือหักออกจากฐานคะแนน
เสียงในท่ีประชมุด้วย 

8. ส าหรับรายละเอียดผลการนบัคะแนนของแต่ละวาระนัน้จะรวบรวมผลและแจ้งให้ท่ีประชุมทราบภายหลงั
จากเสร็จสิน้การลงคะแนนในวาระถดัไป เพ่ือให้ไมใ่ช้เวลานานในการรอผลคะแนน 

9. ผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีมีข้อซักถามในท่ีประชุมขอให้เขียนค าถามลงในกระดาษแล้วส่งให้
เจ้าหน้าท่ี โดยบริษัทจะตอบค าถามในห้องประชุมเฉพาะวาระท่ีเก่ียวกับเร่ืองท่ีต้องลงคะแนนเสียงเท่านัน้ 
ส าหรับค าถามหรือข้อแนะน าอื่นใด บริษัทจะสรุปประเด็นค าถามและค าตอบท่ีส่งมาล่วงหน้าและท่ี
สอบถามในห้องประชุมโดยรวมไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นซึง่จะเผยแพร่ผ่าน
ระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลกัทรัพย์ฯ) และเว็บไซต์ของบริษัท
ภายใน 14 วนันบัแตก่ารประชมุเสร็จสิน้ 

นอกจากนีก้รรมการผู้จัดการได้ชีแ้จงเพ่ิมเติมเก่ียวกับวิธีปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกบัการประชุมท่ีส าคญัท่ีแตกต่าง
จากสถานการณ์ปกติเน่ืองจากต้องปฏิบตัิตามมาตรการต่างๆ เพ่ือความปลอดภยัด้านสขุอนามยัอย่างเคร่งครัดและต้อง
ปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง ซึง่บริษัทได้ประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทเป็นส าคญั และท่ีได้แจ้งในท่ีประชุม
สรุปได้ดงันี ้

1. บริษัทต้องจัดการประชุมให้กระชับ เพ่ือลดเวลาการอยู่ร่วมกันของคนหมู่มาก จึงจ าเป็นต้องบริหารการ
ประชมุให้เสร็จสิน้ภายในเวลา 1 ชัว่โมง 30 นาที  

2. บริษัทไม่สามารถจัดไมโครโฟนให้ท่านผู้ ถือหุ้ นเพ่ือการซักถามได้ จึงให้ผู้ ถือหุ้ นเขียนค าถามหรือ
ข้อเสนอแนะตา่ง ๆ สง่ให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัท 

3. การตอบค าถามในท่ีประชุมจะตอบเฉพาะเร่ืองท่ีลงมติในวาระนัน้ ๆ ส่วนค าถามหรือข้อแนะน าอื่น ๆ จะ
สรุปค าถาม – ตอบแนบท้ายรายงานการประชุมซึ่งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท
ภายใน 14 วนัหลงัการประชมุ 

4. งดรับประทานอาหารในห้องประชมุ แตส่ามารถดื่มน า้ได้ 
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5. ผู้ ถือหุ้นสแกนรหสัคิวอาร์ (QR code) ไทยชนะเพ่ือเข้าห้องประชุม และบริษัทได้บนัทกึหมายเลขท่ีนัง่ของผู้
ถือหุ้น ซึง่บริษัทอาจต้องน าส่งให้หน่วยงานราชการในภายหลงั จงึขอให้ผู้ ถือหุ้นไมย้่ายท่ีนัง่ โดยเมื่อผู้ ถือหุ้นจะออกจาก
ห้องประชมุและไมก่ลบัเข้ามาอีกขอให้คืนบตัรลงคะแนน และสแกน QR code ไทยชนะเพ่ือออกจากห้องประชมุ 

เมื่อผู้ ถือหุ้นรับทราบและไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การ
ประกาศผลคะแนน และวิธีปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมในสถานท่ีประชุมท่ีเสนอข้างต้นแล้ว ประธานฯ จึงได้
ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงันี ้

วาระที่ 1:. รับทราบรายงานกจิการประจ าปี 2562 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้ จัดการรายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทและการ
เปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัในรอบปี 2562 ให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 

กรรมการผู้จดัการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าบริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญั
ในรอบปี 2562 ซึง่มีรายละเอียดตามท่ีปรากฎในรายงานประจ าปี 2562 โดยปีนีบ้ริษัทได้ส่งให้ผู้ ถือหุ้นในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ หรือ QR Code ซึ่งเป็นระบบท่ีตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนาขึน้เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ ถือหุ้ นรวมทัง้รายงานประจ าปีให้ผู้ ถือหุ้ น
สามารถเรียกดขู้อมลูได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึน้ 

จากนัน้กรรมการผู้จดัการได้รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2562 ให้ท่ีประชมุทราบสรุปได้ดงันี ้

ผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2562 

เศรษฐกิจไทยในปี 2562 มีการเติบโตลดลงจากปี  2561 จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และ
เหตุการณ์ภายในประเทศ อาทิ การจัดตัง้รัฐบาลใหม่ซึ่งส่งผลกระทบให้การใช้จ่ายภาครัฐ รวมถึงการลงทุนภาครัฐ
และเอกชนล่าช้า หนีค้รัวเรือนท่ีเพ่ิมขึน้ และมาตรการหลกัเกณฑ์การก ากบัดแูลสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัและสินเช่ืออ่ืนท่ี
เก่ียวข้องกบัท่ีอยู่อาศยั (LTV: Loan to Value) ซึง่มีผลกระทบโดยตรงตอ่ตลาดอสงัหาริมทรัพย์  

บริษัทมีรายได้จากการขายจ านวน 2,066 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 7 จากปี 2561 และมีก าไรส าหรับปี 
180 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2561 ประมาณ 123 ล้านบาท เน่ืองจากตลาดอิฐมวลเบาในประเทศเติบโตจากปี 2561 
นอกจากนีบ้ริษัทยงัสามารถควบคมุต้นทนุการผลิตอย่างต่อเน่ือง และควบคมุต้นทุนการจดัจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายใน
การบริหารให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม 

ในโอกาสครบรอบ 25 ปีของบริษัทในปี 2562 บริษัทด าเนินกลยุทธ์ Q Solution เพ่ือตอบโจทย์ความ
ต้องการของลกูค้าให้ดีย่ิงขึน้ โดย Q Solution ประกอบด้วย 

1. Q Panel ระบบผนังมวลเบา ซึ่งจัดจ าหน่ายในตลาดมาเป็นเวลา 6 ปี ติดตัง้ง่าย น า้หนักเบา ใช้
แรงงานน้อย 

2. Q Kitchen เป็น Solution ใหม่ท่ีบริษัทเร่ิมท าตลาด เป็นครัวปูนทันสมยั ดีไซน์สวยและมีโครงสร้าง
เสริมเหลก็ท่ีแข็งแรงได้มาตรฐาน พร้อมบริการติดตัง้ครบวงจร และใช้เวลาในการติดตัง้เพียงไมก่ี่วนั 

3. Q Stair ระบบบนัไดท่ีแข็งแรง ช่วยลดต้นทนุ และลดเวลาการท างานของลกูค้า 
4. Q Sound Barrier ระบบผนงักนัเสียงท่ีช่วยป้องกนัเสียงดงัจากรอบข้างได้เป็นอย่างดี 

ทัง้นีบ้ริษัทได้รับการรับรองฉลากเบอร์ 5 เป็นปีท่ี 2 จากกระทรวงพลงังาน โดยผลิตภณัฑ์ของบริษัทกัน
ความร้อนได้ดี น า้หนักเบา แข็งแรงทนทานและไม่เป็นพิษต่อผู้ ใช้ นอกจากนีใ้นปี 2562 บริษัทได้รับรางวัล
อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 ส าหรับโรงงานหนองแค และโรงงานระยอง และรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 
ส าหรับโรงงานบางปะอินตัง้แต่ปี 2561 จากกระทรวงอตุสาหกรรม เป็นการรับรองว่าบริษัทได้ด าเนินธุรกิจและมีการ
บริหารจดัการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและตอ่เน่ือง 
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ส าหรับงานด้านชมุชน 
- ร่วมสร้างฝายชะลอน า้ และท าโป่งเทียมเพ่ือสตัว์ป่า ปีท่ี 2 ในปี 2562 ณ ส านกังานเขตห้ามลา่สตัว์ป่า 

อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบรีุ 
- ร่วมใจปลกูป่าชายเลน ปีท่ี 2 ณ สถานีพฒันาทรัพยากรป่าชายเลนท่ี 1 อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง 
- จดักิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ห้องน า้ ห้องสมดุ ห้องประชุม บริจาคอปุกรณ์การเรียนการสอน 

และสื่อสนัทนาการ ให้กบัโรงเรียน จ านวน 46 แห่ง 
- บริจาคทนุการศกึษาให้แก่โรงเรียน 5 แห่ง 
- บริจาคอิฐมวลเบาให้วดัและศาสนสถาน 50 แห่ง 
- สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้จ านวน 16 แห่ง 

ส าหรับความปลอดภยัในการท างานซึง่เป็นสิ่งท่ีบริษัทตระหนกัและให้ความส าคญัเป็นอนัดบัแรก โดยถือ
ว่าความส าเร็จของงานต้องมาพร้อมกับความปลอดภัยของพนักงานและลูกจ้างรวมถึงผู้มีส่วนร่วมทุกคน จึงได้น า
ระบบการจดัการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน (ISO45001: 2018) เข้ามาใช้ใน
การท างานและได้รับการรับรองระบบตัง้แต่วนัท่ี 21 กันยายน 2561 และในปี 2562 บริษัทยังคงติดตามและพัฒนา
ปรับปรุงงานด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างานอย่างตอ่เน่ือง  

นอกเหนือจากการยึดมัน่และการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีแล้ว บริษัทได้ให้ความส าคญั
กับการด าเนินการด้านการต่อต้านคอร์รัปชันเช่นเดียวกัน โดยบริษัทได้รับการรับรองเป็น Certified Company จาก
คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อเดือนตลุาคม 2559 และได้รับ
การตอ่อายกุารรับรองครัง้ท่ี 2 เมื่อเดือนกมุภาพนัธ์ 2563 

นอกจากนีบ้ริษัทยังได้ด าเนินการอย่างต่อเน่ืองในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การให้ความรู้แก่
พนกังานในหน่วยงานตา่ง ๆ ในเร่ืองการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชนัและผลกระทบในการปฏิบตัิงาน รวมถงึได้มี
การก าหนดมาตรการป้องกนัเพ่ือลดความเสี่ยงและน าไปปฏิบตัิ ทัง้นีไ้ด้จดัให้มีช่องทางการแจ้งข้อมลูหรือให้เบาะแส 
(Whistleblowing System) เพ่ิมเติม ตามรายละเอียดในรายงานประจ าปี 

ผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส 1 ส าหรับปี 2563 

เมื่อวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 บริษัทได้รายงานผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส 1/2563 โดยมีรายได้
จากการขาย 508 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2562 สาเหตุหลกัจากสภาพตลาดท่ีเร่ิม
ชะลอตัวในช่วงปลายไตรมาสจากสถานการณ์ COVID-19 และงานโครงการก่อสร้างใหม่ของเอกชนในภาค
อสงัหาริมทรัพย์ชะลอการลงทุน บริษัทมีก าไรส าหรับงวดในไตรมาส 1/2563 จ านวน 62 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 3 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2562 นอกจากนีบ้ริษัทยังคงควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอย่าง
ตอ่เน่ือง 

ทัง้นีก้ารท่ีบริษัทสามารถด าเนินการในเร่ืองต่าง ๆ ข้างต้นได้เป็นอย่างดีเกิดจากความร่วมมืออย่างดีย่ิง
ของพนกังานทุกคน คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการทุกชุด ผู้บริหาร ผู้แทนจ าหน่าย และท่ีส าคญัอย่างย่ิง
คือ ลกูค้าของบริษัทท่ีให้ความไว้วางใจ และสนบัสนนุผลิตภณัฑ์ของบริษัทด้วยดีตลอดมา 

ในส่วนข้อซักถามอื่น ๆ ของผู้ ถือหุ้ นในระหว่างการประชุมจะสรุปประเด็นไว้เป็นเอกสารแนบท้าย
รายงานการประชมุ 

มตทิี่ประชุม   ท่ีประชมุรับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2562 

 

 



 

 - 6 - 

วาระที่ 2:. พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จดัการรายงานสรุปงบการเงินประจ าปีของบริษัท สิน้สดุ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562 ให้ท่ีประชมุพิจารณา สรุปได้ดงันี ้

เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีก าหนดให้บริษัทต้องจดัท างบการเงินประจ าปี สิน้สดุ ณ รอบปีบญัชีของ
บริษัท และจดัให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีก่อนเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิ  คณะกรรมการเห็นสมควร
เสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ าปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการ
ตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดย
รายละเอียดเก่ียวกบังบการเงินประจ าปีของบริษัทปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2562 หน้า 107-183 ซึง่ได้ส่งให้ผู้ ถือหุ้น
ทราบลว่งหน้าพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุในครัง้นีแ้ล้ว สรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้

หน่วย: ล้านบาท 

ข้อมูลส าคัญทางการเงนิ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สินทรัพย์ 2,260.08 2,134.24 
หนีส้ิน 257.38 225.83 
รายได้รวม 2,078.40 1,750.15 
ก าไรส าหรับปี 179.69 151.46 
ก าไรตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 0.45 0.38 

จากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่งกระดาษค าถามในห้องประชุม และได้ตอบข้อซกัถาม
ของผู้ ถือหุ้ นท่ีส่งค าถามมาในห้องประชุม ร่วมกับนางเสาวลักษณ์ สุวรรณประทีป รองกรรมการผู้ จัดการและ
ผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร สรุปได้ดงันี ้ 

(1) ท่ีมาของเงินลงทุนชั่วคราวจ านวน 400 ล้านบาทเป็นอย่างไร และบริษัทมีแผนการลงทุนใน
อนาคตเพ่ือให้บริษัทได้รับผลตอบแทนท่ีสงูกวา่ดอกเบีย้อย่างไร 

ตอบ เงินลงทุนชั่วคราวมาจากผลการด าเนินงาน ส าหรับแผนการลงทุนในสถานการณ์ช่วงนี ้
บริษัทต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบโดยพิจารณาลงทุนในโครงการท่ีให้ผลตอบแทนและ
ช่วยในการลดต้นทนุการผลิต  

(2) เงินลงทุนในบริษัทย่อย ตามท่ีปรากฎในงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2561 และ 2562 ในรายงาน
ประจ าปี 2562 หน้า 113 จ านวน 589,999,980 บาท เมื่อเปรียบเทียบกบัหมายเหตปุระกอบงบ
การเงินล าดบัท่ี 9 ในรายงานประจ าปี 2562 หน้า 152 จ านวน 590 ล้านบาท พบว่ามีส่วนต่าง
จ านวน 20 บาท เพราะเหตใุด  

ตอบ เป็นสว่นของผู้ ถือหุ้นรายย่อยจ านวน 2 หุ้น  
(3) บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จ ากดั (QCE) ปีท่ีผ่านมามีผลการด าเนินงานอย่างไร มีก าไร จ่ายเงิน

ปันผลเพ่ิมขึน้หรือลดลง  

 ตอบ QCE มีการจ่ายเงินปันผลเมื่อปี 2558 โดยพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากสถานะการเงิน
และความจ าเป็นในการใช้เงินลงทุน รวมถึงปัจจัยอี่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  ทัง้นีใ้นปี 2562 QCE เร่ิม
กลบัมามีก าไร โดยมีก าไร 28 ล้านบาท 
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(4) เพราะเหตใุดรายได้อื่นๆ ในปี 2562 จ านวน 5,133,000 บาท ตามท่ีปรากฎในหมายเหตปุระกอบ
งบการเงินล าดบัท่ี 21 ในรายงานประจ าปี 2562 หน้า 169 จงึเพ่ิมขึน้จากปี 2561  

 ตอบ เป็นรายได้จากคา่ขายเศษวสัด ุ 

(5) ค่าใช้จ่ายบริหารในส่วนของค่าเดินทาง จ านวน 1,110,000 บาท ตามท่ีปรากฎในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินล าดบัท่ี 23 ในรายงานประจ าปี 2562 หน้า 170 ประกอบไปด้วยค่าใช้จ่าย
อะไร  
ตอบ เป็นคา่น า้มนัรถยนต์ คา่เดินทางและเบีย้เลีย้ง โดยแบ่งเป็น 2 กลุม่ คือ 1. ของผู้บริหารและ
ฝ่ายจดัการของบริษัท และ 2. ของพนกังานท่ีปฏิบตัิงานนอกเขตปฏิบตัิงานปกติ  

จากนัน้ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิงบการเงินประจ าปี สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนน
เสียงเป็นเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด  รวมจ านวนหุ้นได้ 366,498,420 หุ้น  
เห็นด้วย  จ านวน  366,498,420 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0 
งดออกเสียง  จ านวน  0 เสียง 
บตัรเสีย จ านวน  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0 

วาระที่ 3:. รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จดัการชีแ้จงรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2562 ให้ท่ีประชุมทราบ โดยกรรมการผู้ จัดการได้ชีแ้จงรายละเอียดเร่ืองนโยบายการจ่ายเงินปันผล การ
จ่ายเงินปันผล และก าหนดวนัจ่ายเงินปันผล รวมทัง้ก าหนดการท่ีเก่ียวข้อง สรุปได้ดงันี ้

ตามท่ีบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิในแต่ละปีหาก
บริษัทไมม่ีผลขาดทนุสะสมและไมม่ีความจ าเป็นอื่นใด รวมทัง้พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 
116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 ก าหนดให้บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองตาม
กฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองตาม
กฎหมายนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน โดยปัจจบุนับริษัทมีทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 40 
ล้านบาท เท่ากบัร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 

กรรมการผู้ จัดการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าในปี 2562 บริษัทมีก าไรส าหรับปี (ก าไรสุทธิ) ของ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 151.46 ล้านบาท และมีก าไรส าหรับปีของงบการเงินรวมจ านวน 179.69 ล้านบาท ส าหรับ
จดัสรรจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นได้ คณะกรรมการจงึเห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 รับทราบ
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.18 บาท รวมเป็น
เงิน 72 ล้านบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 48 ของก าไรส าหรับปี เม่ือวนัศกุร์ท่ี 17 เมษายน 2563 ซึง่การจ่ายเงินปันผล
ระหว่างนี ้เพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้กบัผู้ ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทท่ีก าหนดไว้
ในวันศุกร์ท่ี 27 มีนาคม 2563 ออกไป ดังนัน้คณะกรรมการบริษัทจึงไม่เสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณา
จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 อีก  

เปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของปี 2562 กบัปีท่ีผ่านมาได้ดงันี ้
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รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

1. ก าไรส าหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ  
(ล้านบาท) 

151.46 60.67 28.60 

2. ก าไรส าหรับปีตามงบการเงินรวม (ล้านบาท) 179.69 57.27 5.46 
3. จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 400 400 400 
4. เงินปันผล    

- เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุ้น) 0.18 - - 

-    เงินปันผลประจ าปี (บาท/หุ้น)  - 0.06 0.03 

5. เงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ล้านบาท) 72 24 12 
6. อตัราการจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรส าหรับปีตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ) 

48 
 

40 
 

42 
 

7. ทนุส ารองตามกฎหมาย (ล้านบาท) ส ารองครบถ้วนตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว  
(40 ล้านบาท) 

ในสว่นข้อซกัถามอื่น ๆ ของผู้ ถือหุ้นในระหว่างการประชุมจะสรุปประเดน็ไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงาน
การประชมุ 

จากนัน้ ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลประกอบการปี 2562 
ในอตัราหุ้นละ 0.18 บาท ตามรายละเอียดท่ีเสนอข้างต้น โดยวาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือทราบ จงึไมม่ีการลงคะแนนเสียง 

มตทิี่ประชุม   ท่ีประชมุรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 

วาระที่ 4: พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (นายชีระพงษ์ 
กมัพลพนัธ์) ชีแ้จงรายละเอียดและด าเนินการในเร่ืองการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ ให้ท่ีประชุมทราบว่าพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบงัคบั
ของบริษัท ข้อ 18 ก าหนดให้ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ กรรมการต้องออกจากต าแหน่งหนึ่งในสามเป็น
อตัรา ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสดุกบัส่วนหนึ่งในสาม 
ทัง้นีก้รรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระนัน้ อาจได้รับเลือกตัง้ใหม่ได้ ซึง่ในปีนีม้ีกรรมการที่ครบก าหนดออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 คน ดงันี ้

1. นายพยนต์ ศกัด์ิเดชยนต์ กรรมการ   
2. นายชนะ  ภมู ี กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และ

กรรมการบริหาร 
3. นายชีระพงษ์  กมัพลพนัธ์ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

และกรรมการตรวจสอบ 

ทัง้นี ้นายชีระพงษ์ กมัพลพนัธ์ มีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ และได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอเข้ารับ
การเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทอีก และเพ่ือความโปร่งใสในการพิจารณาวาระนี ้กรรมการ 2 คน คือนายพยนต์ 
ศกัด์ิเดชยนต์ และนายชนะ ภมีู ขอออกจากห้องประชมุจนกวา่การลงคะแนนเสียงในวาระนีจ้ะแล้วเสร็จ 

(กรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 2 คนออกจากหอ้งประชมุโดยความสมคัรใจ) 
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ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทชีแ้จงตอ่ท่ี
ประชมุเพ่ิมเติมวา่ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายช่ือบคุคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการระหวา่งวนัท่ี 16 สิงหาคม - 15 พฤศจิกายน 2562 นัน้ ปรากฎวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระและรายช่ือบุคคล
ใดเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการเพ่ิมเติม 

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึง่ไม่รวมกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระในการ
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ได้ใช้หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาบคุคลเป็นกรรมการตามแนวทางการพิจารณา
สรรหาบุคคลเป็นกรรมการท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งก าหนดให้คณะกรรมการสรรหา 
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลคัดเลือกผู้ ท่ีเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทจากผู้ ทรงคุณวุฒิและผู้ มีความรู้ความ
เช่ียวชาญซึ่งรวมถึงบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนและก าหนดว่าจะต้องมี
คณุสมบตัิครบถ้วนตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องและข้อบงัคบัของบริษัท รวมทัง้แนวทางบรรษัทภิบาลของบริษัท แนวทางการ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดีของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ส านักงาน ก.ล.ต.) และแนว
ทางการกลัน่กรองผู้ ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ( IOD) เป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ความเช่ียวชาญเก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท มีภาวะผู้น าและวิสยัทศัน์กว้างไกล 
มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวตัิการท างานโปร่งใสไม่ด่างพร้อย พร้อมทัง้ตดัสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผลและ
สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลพิจารณา
ความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการและองค์ประกอบของความรู้ความช านาญเฉพาะด้านท่ีจ าเป็นต้องมี
หรือยงัขาดอยู่ในคณะกรรมการด้วย ท่ีประชมุคณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้มีมติเป็นเอก
ฉันท์ให้เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอช่ือบุคคลรวม 3 คน เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการและกรรมการอิสระแทนกรรมการและกรรมการอิสระท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระในการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ดงันี ้

1. นายพยนต์  ศกัด์ิเดชยนต์   

2. นายชนะ   ภมู ี

3. นายพนัเทพ  สภุาไชยกิจ 

ทัง้นีเ้ป็นกรรมการเดิมท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 2 คน คือ ล าดบัท่ี 1 นายพยนต์ ศกัด์ิเดชยนต์ และ
ล าดบัท่ี 2 นายชนะ ภมูี ซึง่เป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญเก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท มีภาวะผู้น า วิสยัทศัน์กว้างไกล อีก
ทัง้ยงัมีคณุธรรมและประวตัิการท างานท่ีโปร่งใส และสามารถให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
เป็นอย่างดีตลอดมา อีกทัง้เป็นผู้ทรงคณุวฒิุท่ีมีคุณสมบตัิเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องและข้อบังคับ
ของบริษัท ส าหรับล าดบัท่ี 3 นายพนัเทพ สภุาไชยกิจ เป็นผู้ ได้รับการเสนอช่ือใหม่แทนกรรมการเดิมท่ีครบก าหนดจาก
ต าแหน่งตามวาระซึง่มีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ความเช่ียวชาญ
ในงานท่ีส าคญั โดยเฉพาะในด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ ซึง่จะสามารถให้ข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ในการ
ก าหนดกลยุทธ์และนโยบายในการด าเนินธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตาม นายชนะ ภูมี เป็นกรรมการในบริษัทอื่นท่ีอาจ
พิจารณาได้ว่าประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบับริษัท ซึง่ต้องแจ้งให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น
ทราบก่อนท่ีจะมีมติเลือกตัง้  

โดยประวัติของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ ข้อมูลการถือหุ้ นสามัญในบริษัท ข้อมูลการด ารงต าแหน่ง
กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ  ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 2 (หน้า 11 – 17) 
ของหนงัสือนดัประชมุ  

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่งกระดาษค าถาม และมอบหมายให้เลขานุการบริษัท ชีแ้จง
รายละเอียดให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบเก่ียวกบัวิธีการออกเสียงลงคะแนนและเลือกตัง้กรรมการผ่านวิดีโอท่ีน าเสนอในท่ี
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ประชุม ทัง้นี ้ข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 17 ก าหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนและเลือกตัง้กรรมไว้โดยให้ท่ีประชุม 
ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ เลือกตัง้กรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการเลือกตัง้กรรมการ สรุปได้ดงันี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 

(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลาย
คนเป็นกรรมการก็ได้ แตจ่ะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่า
จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

โดยวิธีการลงคะแนนส าหรับวาระท่ี 4 จะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาบุคคลท่ีเสนอช่ือเข้ารับการเลือกตัง้
กรรมการไปทีละคน ตามท่ีปรากฏในหนงัสือนดัประชมุวาระท่ี 4 ซึง่จะปรากฏช่ือของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเข้า
รับเลือกตัง้ 

ในการเลือกตัง้กรรมการแต่ละคน หากท่านผู้ ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึน้ และ
ท าเคร่ืองหมายในบตัรยืนยนัการลงคะแนน สว่นท่านผู้ ถือหุ้นท่ีเห็นด้วย ไมต้่องยกมือ 

การเก็บบตัรจะเก็บพร้อมกนัครัง้เดียวเมื่อได้เสนอให้เลือกตัง้กรรมการครบแล้ว เจ้าหน้าท่ีจะเข้าไปเก็บ
บตัรจากผู้ ถือหุ้นท่ีลงคะแนนไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพ่ือตรวจนบัคะแนน สว่นท่านผู้ ถือหุ้นท่ีลงคะแนนเห็นด้วย จะ
ขอให้สง่บตัรยืนยนัการลงคะแนนท่ีเห็นด้วยพร้อมกบับตัรยืนยนัการลงคะแนนวาระอื่น ๆ เมื่อเสร็จสิน้การประชมุ 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้ นซักถามอย่างใดและไม่มีการเสนอผู้ ใดเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเพ่ิมเติม 
เลขานุการบริษัท จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลตามช่ือท่ีปรากฏอยู่ในบัตร
ยืนยนัการลงคะแนน  

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนอนมุตัิเลือกตัง้นายพยนต์ ศกัด์ิเดชยนต์ นายชนะ ภมีู และนายพนัเทพ สภุาไชยกิจ เป็นกรรมการของบริษัท 
ดงันี ้

1. นายพยนต์  ศักดิ์เดชยนต์ 
ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด  รวมจ านวนหุ้นได้ 366,498,626 หุ้น  
เห็นด้วย  จ านวน  366,498,622 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0 
งดออกเสียง  จ านวน  4 เสียง 
บตัรเสีย จ านวน  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0 

2. นายชนะ  ภูมี 
ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด  รวมจ านวนหุ้นได้ 366,498,626 หุ้น  
เห็นด้วย  จ านวน  366,498,622 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0 
งดออกเสียง  จ านวน  4 เสียง 
บตัรเสีย จ านวน  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0 

3. นายพันเทพ  สุภาไชยกจิ 
ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด  รวมจ านวนหุ้นได้ 366,498,626 หุ้น  
เห็นด้วย  จ านวน  366,498,622 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
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ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0 
งดออกเสียง  จ านวน  4 เสียง 
บตัรเสีย จ านวน  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0 

 ทัง้นีป้ระธานฯ ได้กล่าวสรุปว่าเน่ืองจากในปีนีม้ีผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการและกรรมการอิสระ
แทนกรรมการและกรรมการอิสระท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 คน เท่ากบัจ านวนกรรมการท่ี
จะพึงเลือกตัง้ในครัง้นี ้จึงถือได้ว่าท่ีประชุมมีมติเลือกตัง้ นายพยนต์ ศกัด์ิเดชยนต์ นายชนะ ภูมี และนายพนัเทพ 
สุภาไชยกิจ เป็นกรรมการของบริษัท และได้กล่าวขอบคุณนายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์ กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ท่ีได้ปฏิบัติหน้าท่ีและให้ความเห็นท่ีเป็น
อิสระ รวมถงึข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

(กรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระและไดร้ับการเลือกตัง้กลบัเขา้เป็น 
กรรมการของบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึงทัง้ 2 คนกลบัเขา้มาร่วมประชมุต่อ) 

วาระที่ 5: พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายประทีป วงศ์นิรันดร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ด าเนินการประชมุในวาระนี ้
ประธานกรรมการตรวจสอบแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ท่ีก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบ
บญัชีของบริษัททกุปี  

ส าหรับปี 2563 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือก
บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด (KPMG) เป็นส านักงานสอบบัญชีของบริษัท เน่ืองจากมีช่ือเสียงมี
ศกัยภาพ มีมาตรฐานการท างานท่ีดี มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี มีกระบวนการหรือเคร่ืองมือ
ท่ีใช้ในการตรวจสอบบญัชีท่ีมีประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ รวมทัง้ปฏิบตัิหน้าท่ีได้เป็นอย่างดีตลอดมา 
โดยเม่ือเปรียบเทียบกบัขอบเขตการให้บริการ ปริมาณงาน และอตัราคา่สอบบญัชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดบั
เดียวกนัแล้วเห็นว่า KPMG เสนอค่าสอบบัญชีท่ีเหมาะสมและข้อเสนอของ KPMG จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท 
จงึเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้บคุคลเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและอนมุตัิคา่สอบ
บญัชีประจ าปี 2563 ดงันี ้

1. แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั ซึง่มีคณุสมบตัิสอดคล้องกบัประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2563 ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้
- นายไวโรจน์  จินดามณีพิทกัษ์ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3565)   หรือ 
- นางสาวธญัลกัษณ์ เกตแุก้ว  (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 8179) หรือ 
- นางสาวดษุณีย์ ยิม้สวุรรณ  (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 10235) 

โดยนายไวโรจน์ จินดามณีพิทกัษ์ และนางสาวธัญลกัษณ์ เกตแุก้ว เคยได้รับแต่งตัง้เป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัทประจ าปี 2560-2562 และนางสาวดษุณีย์ ยิม้สวุรรณ เคยได้รับแต่งตัง้เป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัทประจ าปี 2561-2562 ซึง่ระยะเวลาการปฏิบตัิหน้าท่ีผู้สอบบญัชีของทัง้สามรายข้างต้น
สอดคล้องกบัเกณฑ์การเปลี่ยนผู้สอบบญัชีของส านกังาน ก.ล.ต. 

ทัง้นีบ้ริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดัและผู้สอบบญัชีทัง้ 3 รายตามรายช่ือท่ีเสนอข้างต้น
เป็นผู้ ท่ีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือ  
ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าว และจะได้รับการเสนอช่ือให้เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 ของบริษัท 
คิว-คอน อีสเทอร์น จ ากดั (QCE) ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทด้วย โดยประวตัิของผู้สอบบญัชีและ
ข้อมูลความเป็นอิสระของผู้ สอบบัญชีท่ีได้รับการเสนอช่ือปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 3 
(หน้า 18) ของหนงัสือนดัประชมุ 
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2. อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจ าปี 2563 เป็นเงินจ านวน 406,000 บาท (เท่ากับปี 
2562) รวมทัง้คา่สอบบญัชีงบการเงินประจ าปีของงบการเงินรวมจากการมีบริษัทย่อย (QCE) และ
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม จ านวน 374,000 บาท (เท่ากบั 
ปี 2562) รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 780,000 บาท (เท่ากบัปี 2562) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
หน่วย : บาท 

ค่าสอบบัญชี ปี 2563 ปี 2562 

1. คา่สอบบญัชีงบการเงินประจ าปีของบริษัท 406,000 406,000 

2. คา่สอบบญัชีงบการเงินประจ าปีของงบการเงินรวม 43,000 43,000 

3. คา่สอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาสของบริษัทและ
งบการเงินรวม 

331,000 331,000 

รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท 780,000 780,000 

3. รับทราบค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 ของบริษัทย่อย (QCE) จ านวน 257,000 บาท (เพ่ิมขึน้จากปี 2562 
จ านวน 40,000 บาท) ซึง่ QCE เป็นผู้ รับผิดชอบคา่สอบบญัชี 

ทัง้นีค้่าสอบบญัชีของบริษัทท่ีเสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบญัชี (Audit Services) เท่านัน้ ไม่มี
การให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบญัชี (Non-Audit Services) เช่นเดียวกบัปี 2562 

จากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่งกระดาษค าถามในห้องประชุม เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถาม
อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 ของ
บริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน
อนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2563 ดงันี ้

- นายไวโรจน์  จินดามณีพิทกัษ์ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3565)   หรือ 
- นางสาวธญัลกัษณ์ เกตแุก้ว  (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 8179) หรือ 
- นางสาวดษุณีย์ ยิม้สวุรรณ  (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 10235) 

แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั และก าหนดค่าสอบบญัชีงบการเงินของบริษัทประจ าปี 
2563 เป็นจ านวนเงิน 406,000 บาท รวมทัง้ก าหนดค่าสอบบญัชีงบการเงินประจ าปีของงบการเงินรวมจากการมีบริษัท
ย่อย (บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จ ากดั (QCE)) และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม 
จ านวน 374,000 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 780,000บาท เท่ากบัปี 2562 โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี ้ดงันี ้

ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด  รวมจ านวนหุ้นได้ 366,499,626 หุ้น  
เห็นด้วย  จ านวน  366,499,626 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0 
งดออกเสียง  จ านวน  0 เสียง 
บตัรเสีย จ านวน  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0 

นอกจากนีท่ี้ประชมุรับทราบคา่สอบบญัชีประจ าปี 2563 ของบริษัทย่อย (QCE) จ านวน 257,000 บาท 
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วาระที่ 6: พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจ าปี 2563 

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล (นายชีระพงษ์ กมัพลพนัธ์) 
ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนี ้

ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแจ้งให้ท่ีประชุมทราบวา่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 เมื่อวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ได้มีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนกุรรมการชดุตา่ง ๆ  
ประจ าปี 2562 ซึง่สอดคล้องกบัข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 33 ท่ีก าหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทใน
รูปแบบของเงินเดือน เงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามข้อบงัคบัหรือตามท่ี
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึง่อาจก าหนดเป็นจ านวนแนน่อนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และก าหนดไว้เป็นคราว ๆ  ไป หรือ
จะให้มีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการ  ได้รับคา่ตอบแทนเดือนละ 25,000 บาท  
กรรมการบริษัท  ได้รับคา่ตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท  

คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  ได้รับคา่ตอบแทนเดือนละ 20,000 บาท  
กรรมการตรวจสอบ  ได้รับคา่ตอบแทนเดือนละ 10,000 บาท 

คา่ตอบแทนคณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

1. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ท่ีมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ
ตามนิยามของบริษัท ซึง่เข้มกวา่เดิมท่ีบริษัทอ้างอิงตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ในลกัษณะเบีย้ประชุมตามจ านวนครัง้ท่ีกรรมการอิสระมาประชุมคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน 
และบรรษัทภิบาล ในอตัราตอ่ไปนี ้

ประธานกรรมการ (กรรมการอสิระ)  ได้รับเบีย้ประชมุครัง้ละ 20,000 บาท  
กรรมการอิสระ  ได้รับเบีย้ประชมุครัง้ละ 10,000 บาท 

2. การงดจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาลท่ีไมม่ีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ 

คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริหาร 
การงดจ่ายคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้ใช้หลกัเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาคา่ตอบแทน
กรรมการท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาขอบเขตหน้าท่ี
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประกอบกบัความเหมาะสมและปัจจัย
ประการต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง กล่าวคือผลประกอบการของบริษัทประจ าปี 2562 ตลอดจนการขยายตวัทางธุรกิจของบริษัท
และสภาพเศรษฐกิจในปัจจบุนั รวมทัง้เปรียบเทียบข้อมลูการจ่ายคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนกุรรมการ
ชุดต่าง ๆ ของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในหมวดอตุสาหกรรมและธุรกิจท่ีใกล้เคียงกนัแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้
เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนหลกัเกณฑ์และอตัราการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
และคณะอนกุรรมการชดุต่าง ๆ ส าหรับปี 2563 และเพ่ือทราบจ านวนค่าตอบแทนท่ีบริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัท
และคณะอนกุรรมการชดุตา่ง ๆ ในปี 2562 ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
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1. การคงอตัราค่าตอบแทน (รายเดือน) คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ การคงหลกัเกณฑ์
และอตัราคา่ตอบแทน (เบีย้ประชมุ) คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และการงดจ่าย
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ตามท่ีท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวนัท่ี 22 มีนาคม 
2562 ได้มีมติอนมุตัิไว้ 

2. เพ่ือทราบจ านวนคา่ตอบแทน (รายเดือน) ท่ีบริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2562 จ านวน 2,220,000 บาท เท่ากับปี 2561 และเบีย้ประชุมท่ีบริษัทจ่ายให้กรรมการสรรหา 
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลที่มีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท ตามจ านวน
ครัง้ท่ีเข้าประชุมในปี 2562 จ านวน 60,000 บาท รวมเป็นเงินจ านวน 2,280,000 บาท รวมทัง้การงด
จ่ายคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ซึง่สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิไว้  

โดยหลกัเกณฑ์และอตัราการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง  ๆประจ าปี 
2563 รวมทัง้ผลประโยชน์อื่น ๆ  ท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอ ซึง่ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบจากท่ีท่ี
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ได้มีมติอนมุตัิไว้ได้ดงันี ้

 

คณะกรรมการ ต าแหน่ง 
หลักเกณฑ์และอัตรา 

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

คณะกรรมการบริษัท 
(ประธาน 1 คนและกรรมการ 8 คน) 

ประธาน 25,000 
ไมไ่ด้ก าหนด ไมม่ี 

กรรมการ 15,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
(ประธาน 1 คนและกรรมการ 2 คน) 

ประธาน 20,000 
ไมไ่ด้ก าหนด ไมม่ี 

กรรมการ 10,000 
คณะกรรมการสรรหา 
ค่าตอบแทน และบรรษัทภบิาล 
(ประธาน 1 คนและกรรมการ 2 คน) 

ประธาน 
(เฉพาะกรรมการอิสระ) ไมไ่ด้ก าหนด 

20,000 
ไมม่ี กรรมการ 

(เฉพาะกรรมการอิสระ) 10,000 

คณะกรรมการบริหาร 
(ประธาน 1 คนและกรรมการ 3 คน) 

ประธาน 
งดจา่ย งดจา่ย ไมม่ี กรรมการ 

 
ทัง้นีบ้ริษัทไมม่ีการจ่ายคา่ตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้กรรมการบริษัทนอกเหนือจากท่ีระบไุว้

ข้างต้น โดยให้มีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น 
รายละเอียดขอบเขตหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนกุรรมการทกุชุดปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 
หวัข้อโครงสร้างการจดัการ รวมทัง้การจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในปี 
2562 โดยละเอียดเป็นรายบคุคลปรากฏในหวัข้อเดียวกนั หน้า 38 

จากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่งกระดาษค าถามในห้องประชุม เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถาม
อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชดุต่าง ๆ 
ประจ าปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม  รวมทัง้
รับทราบจ านวนค่าตอบแทนรายเดือนท่ีบริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ และเบีย้
ประชมุท่ีบริษัทจ่ายให้กรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาลท่ีมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระตามนิยามของ
บริษัทตามจ านวนครัง้ท่ีเข้าประชุมในปี 2562 และการงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ดงัรายละเอียด
ข้างต้น  
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มติที่ประชุม   ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชดุต่าง ๆ 
ประจ าปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม ตามท่ี
คณะกรรมการเสนอข้างต้น โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี ้ดงันี ้ 

ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด  รวมจ านวนหุ้นได้ 366,499,626 หุ้น  
เห็นด้วย  จ านวน  355,249,606 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 96.9304 
ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0 
งดออกเสียง  จ านวน  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0 
บตัรเสีย จ านวน  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0 
ไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จ านวน 2 ราย จ านวน 11,250,020 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.0696 

นอกจากนี ้ท่ีประชมุรับทราบจ านวนค่าตอบแทนท่ีบริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ
ชดุตา่ง ๆ ในปี 2562 จ านวน 2,280,000 บาท  

วาระที่ 7: เร่ืองอื่นๆ  (ไมม่ี) 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่กระดาษค าถามเพ่ิมเติมในห้องประชุม และได้ตอบ
ข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นท่ีสง่ค าถามมาในห้องประชมุ ร่วมกบักรรมการผู้จดัการ สรุปได้ดงันี ้

(1) Market Outlook หลังจากช่วง COVID-19 มีผลกระทบกับการก่อสร้างในแนวสูง เช่น การก่อสร้าง
คอนโดมิเนียมทยอยชะลอโครงการ ผลกระทบดงักล่าวคิดเป็นสดัส่วนเท่าไหร่ของยอดขายของ
บริษัท และมีแนวทางชดเชยตลาดดงักลา่วอย่างไร  
ตอบ โดยภาพรวมความต้องการของตลาดโครงการก่อสร้างในแนวสงูเร่ิมชะลอตวัตัง้แตไ่ตรมาส 
3/2562 สาเหตหุลกัจากอปุทานมากกว่าอปุสงค์ โดยมีผลกระทบต่อสดัส่วนยอดขายของบริษัท
ประมาณร้อยละ 15-18 ของยอดขายทัง้หมดของบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทได้ด าเนินมาตรการ
รองรับโดยการขยายตลาดไปยังโครงการก่อสร้างขนาดกลางและขนาดเล็กเพ่ิมมากขึน้ เช่น 
หอพัก อพาร์ทเมนต์ และอาคารพาณิชย์ต่าง ๆ รวมถึงลูกค้าในกลุ่มต่อเติมซ่อมแซมบ้าน 
นอกจากนีบ้ริษัทยงัเน้นเร่ือง Solution เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าแบบครบวงจร โดย
สินค้า Q-Panel ซึง่เป็นระบบผนงัมวลเบามีความต้องการของตลาดเติบโตอย่างต่อเน่ือง ในส่วน
ของ Market Outlook ภายหลงัจากช่วง COVID-19 พบว่าความต้องการตลาดในภาพรวมชะลอ
ตวัลง ในขณะท่ีก าลงัการผลิตของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมยังคงท่ี ส่งผลให้มีอุปทาน
สว่นเกินในตลาดอยู่บ้าง อย่างไรก็ตามจากการเข้าทดแทนตลาดอิฐมอญของอิฐมวลเบาเน่ืองจาก
ใช้เวลาในการก่อฉาบน้อยกว่า ก่อสร้างได้เร็ว ท าให้ลดต้นทนุด้านคา่แรง สง่ผลให้บริษัทยงัคงรักษา
สว่นแบ่งตลาดไว้ได้ 

(2) ระบบผนงัเบาท่ีเร่ิมเข้ามามากขึน้ในไทย ส่งผลกระทบต่อบริษัทมากน้อยเพียงไร และมีแนวทาง
แข่งขนัอย่างไร  

ตอบ ตลอดระยะเวลา 2-3 ปีท่ีผ่านมา บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนสินค้าอิฐมวลเบาไปสู่ตลาดท่ี
เป็น Solution มากขึน้ ได้แก่ Q-Panel, Q-Kitchen, Q-Stair, และ Q-Sound Barrier ซึ่งเป็น
รูปแบบการขายสินค้าและให้บริการติดตัง้แบบครบวงจร เพ่ือตอบสนองความต้องการท่ี
หลากหลายของลกูค้า ซึง่เป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขนักบัสินค้าน าเข้า นอกจากนีบ้ริษัทยงัได้
พัฒนานวัตกรรมสินค้า Q-Panel ให้มีคุณสมบัติลดการฉาบ สามารถน าไปประกอบกับวัสดุ
ก่อสร้างอื่นๆ ได้ รวมถึงการพัฒนาสินค้าให้มีคุณสมบัติกันเสียงรบกวนได้เพ่ิมขึน้ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของบริษัท   
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(3) บริษัทมีจดุแข็งอย่างไรเม่ือเปรียบเทียบกบัผู้ผลิตรายอ่ืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั  
ตอบ บริษัทเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ท่ีสดุในตลาด มีโรงงานทัง้หมด 5 โรงงาน ตัง้อยู่ 3 แห่ง สามารถ
กระจายสินค้าไปยงัภมูิภาคตา่งๆ ได้ทัว่ประเทศ ซึง่ถือเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขนัด้านระบบ
การกระจายสินค้า (Logistics)  

ในด้านประสิทธิภาพการผลิตสินค้าของบริษัททัง้ 4-5 โรงงาน เป็นระบบการผลิตท่ีใช้เคร่ืองจกัร
จากเยอรมนี โดย Hebel เป็นเจ้าของ license เป็นระบบการผลิตสินค้าท่ีได้คณุภาพสงู สามารถ
ควบคมุเร่ืองของ reject หรือการแตกหกัเสียหาย และควบคมุคณุภาพการผลิตได้ดีกว่า ซึง่ตอบ
โจทย์ในเร่ืองของคุณภาพสินค้า เช่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) การกันไฟ 
อตุสาหกรรมสีเขียว นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีจุดแข็งในเร่ือง Solution ซึง่เป็นรูปแบบการขายสินค้า
และให้บริการติดตัง้แบบครบวงจร และการให้บริการลูกค้าเช่น Influencer ซึ่งดูแลด้านการ
ออกแบบก่อสร้าง ผู้ก่อสร้าง และท่ีปรึกษางานก่อสร้าง ทัง้ภาครัฐและเอกชน ซึ่งได้ด าเนินการ
อย่างตอ่เน่ืองมาโดยตลอดระยะเวลา 25 ปีท่ีผ่านมา 

จากนัน้ เลขานกุารบริษัทแจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่หลงัจากการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ใน
ครัง้นีเ้สร็จสิน้ลง บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทพร้อมทัง้แจ้งผ่านระบบเผยแพร่
สารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายใน 14 วนั หากผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัหรือมีความเห็นสามารถแจ้งเลขานุการ
บริษัทภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม และภายหลังเสร็จสิน้การประชุม ขอให้ผู้ ถือหุ้ นคืนบัตรยืนยันการ
ลงคะแนนท่ีบริเวณทางออกเพ่ือเป็นหลกัฐานอ้างอิงตอ่ไป 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า เจ้าหน้าท่ีของบริษัทจะรวบรวมค าถามและข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น
ท่ียงัไม่ได้ตอบในห้องประชุมโดยจะสรุปประเด็นค าถามและค าตอบรวมไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม 
ผู้ ถือหุ้นซึง่จะเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วนันบัแต่การประชุมเสร็จสิน้ 
และได้กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้ นในนามของคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการและพนักงานบริษัท ท่ีผู้ ถือหุ้ นให้การ
สนบัสนุนบริษัทมาโดยตลอด รวมทัง้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมและแสดงความเห็นในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์
ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทในวนันี ้และขอปิดประชมุ 

 
 ปิดประชมุเวลา 15.36 น. 
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