กต-ปพ (QCON) 010/2563
13 กรกฎาคม 2563
เรียน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง แจ้ งการเผยแพร่ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
บนเว็บไซต์ ของบริษัท
บริ ษัทควอลิตีค้ อนสตรัค ชั่นโปรดัคส์ จากัด (มหาชน) ("บริ ษัท ") ขอเรี ยนให้ ทราบว่า บริ ษัท ได้
เผยแพร่ ร ายงานการประชุม สามัญ ผู้ ถือ หุ้ น ประจ าปี 2563 ซึ ่ง ได้ ม ีก ารประชุม เมื ่อ วัน จัน ทร์ ที่ 29
มิถุนายน 2563 บนเว็บไซต์ของบริ ษัท (www.qcon.co.th) เรี ยบร้ อยแล้ ว
ทังนี
้ ้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรื อมีความเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว สามารถสอบถาม
หรื อ แสดงความคิด เห็น มายัง บริ ษัท ได้ ภ ายในวัน จัน ทร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2563 โดยโปรดติด ต่อ ผ่า น
เลขานุก ารบริ ษ ัท ที ่อ ีเ มล independent@qcon.co.th โทรศัพ ท์ 02-586-3012, 02-586-3078, 02586-5735 หรื อโทรสาร 02-586-3007
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทควอลิตี ้คอนสตรัคชัน่ โปรดัคส์ จากัด (มหาชน)
(นายกิตติ สุนทรมโนกุล)
กรรมการผู้จดั การ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
บริษัทควอลิตคี ้ อนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จากัด (มหาชน)
ประชุม ณ ห้ อง Hall 1 ชัน้ 10 อาคารอเนกประสงค์ บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนน
ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุ งเทพมหานคร วันจันทร์ ที่ 29 มิถนุ ายน 2563 เวลา 14.30 น.
นายนิธิ ภัทรโชค ประธานกรรมการ เป็ นประธานที่ประชุม
ประธานฯ กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 พร้ อมทังได้
้ แจ้ งให้ ที่ประชุม
ทราบว่า เพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นมีความมัน่ ใจเพิ่ มขึน้ ว่าบริ ษัทได้ เตรี ยมการประชุมอย่างเต็มที่ ซึ่งนอกจากจะเป็ นไปตาม
มาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกาหนดแล้ ว บริ ษัทยังได้ ดาเนินการเพิ่มเติมในเรื่ องที่สาคัญคือ บริ ษัทได้ จดั ให้ มี
การอบละอองฆ่าเชื อ้ โรคในห้ องประชุมด้ วย จากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื อ้ ไวรั สโคโรนา 2019
(COVID-19) ที่แม้ จะคลี่คลายแต่ยงั อยู่ในสภาวะเฝ้าระวัง บริ ษัทจึงได้ จดั การประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรการต่างๆ ของ
ทางราชการที่ทยอยออกมาเป็ นระยะ ตามที่บริ ษัทได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ าแล้ ว เนื่องจากมาตรการการเว้ น
ระยะระหว่างผู้เข้ าร่ วมประชุม บริ ษัทจาเป็ นต้ องจัดเตรี ยมห้ องประชุมและควบคุมจานวนผู้ถือหุ้นและพนักงานที่เข้ า
ร่ วมประชุมเพื่อไม่ให้ เกิดความแออัด ทาให้ อาจจะไม่ได้ รับความสะดวกเท่าที่ควรและมีความล่าช้ า
จากนัน้ ประธานฯ ได้ แจ้ งจานวนผู้ถือหุ้นที่มาร่ วมประชุมครั ง้ นีใ้ ห้ ที่ประชุมทราบว่า มีผ้ ูถือหุ้นมาเข้ าร่ วม
ประชุมด้ วยตนเอง จานวน 25 ราย รวมจานวนหุ้นได้ 11,260,517 หุ้น และที่มอบฉันทะมา จานวน 34 ราย รวม
จานวนหุ้นได้ 355,234,503 หุ้น รวมเป็ นผู้ถือหุ้นทังหมดที
้
่มาร่ วมประชุมจานวน 59 ราย รวมจานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั ้ ้น
366,495,020 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 91.6238 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายแล้ วทัง้ หมดจานวน 400,000,000 หุ้น เป็ น
องค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทแล้ ว จึงขอเปิ ดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ
ทังนี
้ ้หลังจากประธานฯ ได้ กล่าวเปิ ดการประชุมเรี ยบร้ อยแล้ ว ได้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองเพิ่มเติม
อีกจานวน 6 ราย รวมจานวนหุ้นได้ 4,606 หุ้น รวมเป็ นผู้ถือหุ้นทังที
้ ่มาด้ วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้ าร่ วมประชุม
ทัง้ หมดจ านวน 65 ราย รวมจ านวนหุ้น ได้ ทัง้ สิ น้ 366,499,626 หุ้น เท่ ากับ ร้ อยละ 91.6249 ของจ านวนหุ้น ที่
จาหน่ายแล้ วทังหมดจ
้
านวน 400,000,000 หุ้น
จากนันประธานฯ
้
ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าการประชุมครัง้ นี ้มีกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หารของบริ ษัท และ
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทที่ได้ รับการแต่งตังจากที
้
่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 เข้ าร่ วมประชุมเพื่อตอบข้ อซักถาม
และตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ทาหน้ าที่เป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง
ในแต่ละวาระด้ วย ดังนี ้
กรรมการบริษัทมีจานวน 9 คน เข้ าร่ วมประชุม จานวน 9 คน (คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 100 ของจานวน
กรรมการทังหมด)
้
ดังนี ้
1. นายนิธิ

ภัทรโชค

ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริ หาร

2. นายประทีป

วงศ์นิรันดร์

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

3. นายชีระพงษ์

กัมพลพันธ์

4. ดร.การุ ญ
5. นายนพร

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
จันทรางศุ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
สุนทรจิตต์เจริ ญ กรรมการ

6.
7.
8.
9.

นายพยนต์
นายชนะ
นายบรรณ
นายกิตติ

ศักดิ์เดชยนต์
ภูมี
เกษมทรัพย์
สุนทรมโนกุล

กรรมการ
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หารและกรรมการผู้จดั การ

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้ าร่ วมประชุม จานวน 4 คน
1. นางเสาวลักษณ์ สุวรรณประทีป รองกรรมการผู้จดั การและผู้อานวยการฝ่ ายบริ หาร
(ดูแลงานด้ านการเงินและบัญชี)
2. นายจิรศักดิ์
รักเดช
ผู้อานวยการฝ่ ายโรงงาน
3. นายดารงค์
จิตต์ใจฉ่า
ผู้อานวยการฝ่ ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
4. นายวิวฒ
ั น์
กิจการเจริ ญสิน ผู้อานวยการฝ่ ายการตลาดและขาย
ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้ าร่ วมประชุม จานวน 1 คน
นายเติมพงศ์

ปรองดอง

บริ ษัทกฎหมายเอสซีจี จากัด

เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท
นางสาวกาณจนี เต็มสุข
ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจาปี 2562 และตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
ที่เข้ าร่ วมประชุม จานวน 3 คน
1. นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ ว
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจาปี 2562
2. นางสาวชิดชนก เกตุเวช
ตัวแทนผู้สอบบัญชี
3. นางสาวอัญมณี อิงศิโรรัตน์
ตัวแทนผู้สอบบัญชี (ทาหน้ าที่เป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน)
นอกจากนีป้ ระธานฯ ได้ กล่าวแนะนานางสาวลัดดา สัพพัญญู สิริ อาสาพิทักษ์ สิทธิ ผ้ ูถือหุ้น ซึ่งเป็ นผู้รับ
มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทยที่เข้ าร่ วมการประชุมในครัง้ นี ้ และได้ กล่าวเชิญชวนให้ ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นสักขี
พยานในการนับคะแนนเสียงร่ วมกับตัวแทนผู้สอบบัญชี ซึง่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดแสดงความประสงค์ในการร่ วมเป็ น
สักขีพยานในการนับคะแนนเสียง
จากนันที
้ ่ประชุมได้ รับทราบรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้ งผล
การนับคะแนนในการประชุม ผ่านวิดีโอที่นาเสนอในที่ประชุม สรุ ปได้ ดงั นี ้
1. ข้ อบังคับของบริ ษัทกาหนดให้ การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับ
จานวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้ รับมอบฉันทะโดยให้ นบั หนึง่ หุ้นเท่ากับหนึง่ เสียง
2. ในการออกเสียงลงคะแนนให้ กระทาโดยเปิ ดเผย
3. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้ องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างหนึ่งอย่างใด คือ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื อ
งดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน เว้ นแต่เป็ นการออกเสียงของคัส
โตเดียน (Custodian)
4. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนัน้ จะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง
ขอให้ ผ้ ูถือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง ยกมือและทาเครื่ องหมายยื นยันการลงคะแนนในบัตร
ยื น ยัน การลงคะแนน เพื่ อให้ เจ้ าหน้ าที่ เข้ าไปตรวจนับ และบันทึก คะแนนเสี ยงด้ วยระบบบาร์ โค้ ด
(Barcode) พร้ อมทังเก็
้ บบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้ วยไม่ต้องยกมือ
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โดยขอให้ ทาเครื่ องหมายยืนยันการลงคะแนน และจะขอให้ คืนบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้ วยทุก
ใบพร้ อมกันทังหมดเมื
้
่อเสร็ จสิ ้นการประชุม
สาหรั บผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ กรรมการหรื อกรรมการอิสระนัน้ บริ ษัทจะดาเนินการลงคะแนนเสียง
เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
5. ในการนับคะแนน บริ ษัทจะใช้ วิธีหกั คะแนนเสียงไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียง รวมทังคะแนนเสี
้
ยงตาม
บัตรเสีย (ถ้ ามี) ออกจากจานวนเสียงทัง้ หมดที่เข้ าร่ วมประชุมในวาระนัน้ ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่า
เป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วย โดยบัตรเสียจะนับจากบัตรที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียง
เท่านัน้ และในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคานึงถึงการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบ
ฉันทะแสดงเจตนาไว้ ตามหนังสือมอบฉันทะด้ วย
กรณี ที่จะถื อว่าเป็ นบัตรเสีย หมายถึง กรณี ที่ผ้ ูถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัด เจนในบัตร
ยืนยันการลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรยืนยันการลงคะแนน หรื อมีการแบ่งการ
ลงคะแนนเสียง (ยกเว้ นกรณี Custodian) หรื อ กรณีที่มีการแก้ ไขการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนน
โดยไม่ลงชื่อกากับ
6. จานวนผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะและจานวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจาก
อาจมีผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะบางท่านออกจากห้ องประชุมหรื อเข้ ามาเพิ่มเติม
7. ในกรณี ที่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิ ้นสุด ขอให้ ส่งคื น
บัตรยืนยันการลงคะแนนทัง้ หมดกับเจ้ าหน้ าที่ที่บริ เวณประตูทางออก เพื่อหักออกจากฐานคะแนน
เสียงในที่ประชุมด้ วย
8. สาหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนันจะรวบรวมผลและแจ้
้
งให้ ที่ประชุมทราบภายหลัง
จากเสร็ จสิ ้นการลงคะแนนในวาระถัดไป เพื่อให้ ไม่ใช้ เวลานานในการรอผลคะแนน
9. ผู้ถื อหุ้น หรื อผู้รั บมอบฉัน ทะที่ มีข้ อซักถามในที่ ประชุมขอให้ เขี ย นคาถามลงในกระดาษแล้ วส่งให้
เจ้ าหน้ าที่ โดยบริ ษัทจะตอบคาถามในห้ องประชุมเฉพาะวาระที่เกี่ ยวกับเรื่ องที่ต้องลงคะแนนเสียงเท่านัน้
สาหรั บคาถามหรื อข้ อแนะนาอื่นใด บริ ษัทจะสรุ ปประเด็นคาถามและคาตอบที่ ส่งมาล่วงหน้ าและที่
สอบถามในห้ องประชุมโดยรวมไว้ เป็ นเอกสารแนบท้ ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึง่ จะเผยแพร่ ผ่าน
ระบบเผยแพร่ ข้อมูลของตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรั พย์ ฯ) และเว็บไซต์ของบริ ษัท
ภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็ จสิ ้น
นอกจากนีก้ รรมการผู้จัดการได้ ชีแ้ จงเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมที่สาคัญที่แตกต่าง
จากสถานการณ์ ปกติเนื่องจากต้ องปฏิบตั ิตามมาตรการต่างๆ เพื่อความปลอดภัยด้ านสุขอนามัยอย่างเคร่ งครัดและต้ อง
ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ บริ ษัทได้ ประกาศให้ ทราบทางเว็บไซต์ของบริ ษัทเป็ นสาคัญ และที่ได้ แจ้ งในที่ประชุม
สรุ ปได้ ดงั นี ้
1. บริ ษัทต้ องจัดการประชุมให้ กระชับ เพื่อลดเวลาการอยู่ร่วมกันของคนหมู่มาก จึงจาเป็ นต้ องบริ หารการ
ประชุมให้ เสร็ จสิ ้นภายในเวลา 1 ชัว่ โมง 30 นาที
2. บริ ษั ทไม่ สามารถจั ดไมโครโฟนให้ ท่ านผู้ ถื อหุ้ นเพื่ อการซักถามได้ จึ งให้ ผ้ ู ถื อหุ้ นเขี ยนค าถามหรื อ
ข้ อเสนอแนะต่าง ๆ ส่งให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท
3. การตอบคาถามในที่ประชุมจะตอบเฉพาะเรื่ องที่ลงมติในวาระนัน้ ๆ ส่วนคาถามหรื อข้ อแนะนาอื่น ๆ จะ
สรุ ปคาถาม – ตอบแนบท้ ายรายงานการประชุมซึ่งเผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรั พย์ ฯ และเว็บไซต์ของบริ ษัท
ภายใน 14 วันหลังการประชุม
4. งดรับประทานอาหารในห้ องประชุม แต่สามารถดื่มน ้าได้
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5. ผู้ถือหุ้นสแกนรหัสคิวอาร์ (QR code) ไทยชนะเพื่อเข้ าห้ องประชุม และบริ ษัทได้ บนั ทึกหมายเลขที่นงั่ ของผู้
ถือหุ้น ซึง่ บริ ษัทอาจต้ องนาส่งให้ หน่วยงานราชการในภายหลัง จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นไม่ย้ายที่นงั่ โดยเมื่อผู้ถือหุ้นจะออกจาก
ห้ องประชุมและไม่กลับเข้ ามาอีกขอให้ คืนบัตรลงคะแนน และสแกน QR code ไทยชนะเพื่อออกจากห้ องประชุม
เมื่อผู้ถือหุ้นรั บทราบและไม่มีความเห็นเป็ นอย่างอื่นกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การ
ประกาศผลคะแนน และวิธีปฏิ บัติที่ เกี่ ยวข้ องกับการประชุมในสถานที่ ประชุมที่ เสนอข้ างต้ นแล้ ว ประธานฯ จึงได้
ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี ้
วาระที่ 1:. รั บทราบรายงานกิจการประจาปี 2562
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ ก รรมการผู้จัดการรายงานสรุ ป ผลการดาเนิ น งานของบริ ษัท และการ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญในรอบปี 2562 ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
กรรมการผู้จดั การแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าบริ ษัทได้ สรุ ปผลการดาเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
ในรอบปี 2562 ซึง่ มีรายละเอียดตามที่ปรากฎในรายงานประจาปี 2562 โดยปี นี ้บริ ษัทได้ ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นในรู ปแบบ
อิเล็กทรอนิ กส์ ผ่านรหัสคิวอาร์ หรื อ QR Code ซึ่งเป็ นระบบที่ ตลาดหลักทรั พย์ ฯ ได้ พัฒนาขึน้ เพื่ ออานวยความ
สะดวกให้ บริ ษัทจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้ นรวมทัง้ รายงานประจาปี ให้ ผ้ ูถือหุ้น
สามารถเรี ยกดูข้อมูลได้ อย่างสะดวกและรวดเร็ วขึ ้น
จากนันกรรมการผู
้
้ จดั การได้ รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทในปี 2562 ให้ ที่ประชุมทราบสรุ ปได้ ดงั นี ้
ผลการดาเนินงานของบริ ษัทในปี 2562
เศรษฐกิ จไทยในปี 2562 มี การเติ บโตลดลงจากปี 2561 จากการชะลอตัวของเศรษฐกิ จโลก และ
เหตุการณ์ ภายในประเทศ อาทิ การจัดตังรั้ ฐบาลใหม่ซึ่งส่งผลกระทบให้ การใช้ จ่ายภาครั ฐ รวมถึงการลงทุนภาครัฐ
และเอกชนล่าช้ า หนี ้ครัวเรื อนที่เพิ่มขึ ้น และมาตรการหลักเกณฑ์การกากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออื่นที่
เกี่ยวข้ องกับที่อยู่อาศัย (LTV: Loan to Value) ซึง่ มีผลกระทบโดยตรงต่อตลาดอสังหาริ มทรัพย์
บริ ษัทมีรายได้ จากการขายจานวน 2,066 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 7 จากปี 2561 และมีกาไรสาหรับปี
180 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2561 ประมาณ 123 ล้ านบาท เนื่องจากตลาดอิฐมวลเบาในประเทศเติบโตจากปี 2561
นอกจากนี ้บริ ษัทยังสามารถควบคุมต้ นทุนการผลิตอย่างต่อเนื่อง และควบคุมต้ นทุนการจัดจาหน่ายและค่าใช้ จ่ายใน
การบริ หารให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสม
ในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของบริ ษัทในปี 2562 บริ ษัทดาเนิ นกลยุทธ์ Q Solution เพื่ อตอบโจทย์ ความ
ต้ องการของลูกค้ าให้ ดียิ่งขึ ้น โดย Q Solution ประกอบด้ วย
1. Q Panel ระบบผนังมวลเบา ซึ่งจัดจาหน่ายในตลาดมาเป็ นเวลา 6 ปี ติดตังง่
้ าย นา้ หนักเบา ใช้
แรงงานน้ อย
2. Q Kitchen เป็ น Solution ใหม่ที่บริ ษัทเริ่ มทาตลาด เป็ นครั วปูนทันสมัย ดีไซน์ สวยและมีโครงสร้ าง
เสริ มเหล็กที่แข็งแรงได้ มาตรฐาน พร้ อมบริ การติดตังครบวงจร
้
และใช้ เวลาในการติดตังเพี
้ ยงไม่กี่วนั
3. Q Stair ระบบบันไดที่แข็งแรง ช่วยลดต้ นทุน และลดเวลาการทางานของลูกค้ า
4. Q Sound Barrier ระบบผนังกันเสียงที่ช่วยป้องกันเสียงดังจากรอบข้ างได้ เป็ นอย่างดี
ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ รับการรับรองฉลากเบอร์ 5 เป็ นปี ที่ 2 จากกระทรวงพลังงาน โดยผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทกัน
ความร้ อนได้ ดี น า้ หนั ก เบา แข็ งแรงทนทานและไม่ เป็ น พิ ษต่ อผู้ ใช้ นอกจากนี ใ้ นปี 2562 บริ ษั ท ได้ รั บ รางวัล
อุตสาหกรรมสีเขี ยว ระดับ 3 สาหรั บโรงงานหนองแค และโรงงานระยอง และรางวัลอุตสาหกรรมสีเขี ยว ระดับ 4
สาหรับโรงงานบางปะอินตังแต่
้ ปี 2561 จากกระทรวงอุตสาหกรรม เป็ นการรับรองว่าบริ ษัทได้ ดาเนินธุรกิจและมีการ
บริ หารจัดการสิ่งแวดล้ อมอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง
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สาหรับงานด้ านชุมชน
- ร่ วมสร้ างฝายชะลอน ้า และทาโป่ งเทียมเพื่อสัตว์ป่า ปี ที่ 2 ในปี 2562 ณ สานักงานเขตห้ ามล่าสัตว์ป่า
อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
- ร่ วมใจปลูกป่ าชายเลน ปี ที่ 2 ณ สถานีพฒ
ั นาทรัพยากรป่ าชายเลนที่ 1 อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
- จัดกิจกรรมปรับปรุ งซ่อมแซมอาคาร ห้ องน ้า ห้ องสมุด ห้ องประชุม บริ จาคอุปกรณ์ การเรี ยนการสอน
และสื่อสันทนาการ ให้ กบั โรงเรี ยน จานวน 46 แห่ง
- บริ จาคทุนการศึกษาให้ แก่โรงเรี ยน 5 แห่ง
- บริ จาคอิฐมวลเบาให้ วดั และศาสนสถาน 50 แห่ง
- สร้ างบ้ านให้ ผ้ ยู ากไร้ จานวน 16 แห่ง
สาหรับความปลอดภัยในการทางานซึง่ เป็ นสิ่งที่บริ ษัทตระหนักและให้ ความสาคัญเป็ นอันดับแรก โดยถือ
ว่าความสาเร็ จของงานต้ องมาพร้ อมกับความปลอดภัยของพนักงานและลูกจ้ างรวมถึงผู้มีส่วนร่ วมทุกคน จึงได้ นา
ระบบการจัดการด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทางาน (ISO45001: 2018) เข้ ามาใช้ ใน
การทางานและได้ รับการรับรองระบบตังแต่
้ วนั ที่ 21 กันยายน 2561 และในปี 2562 บริ ษัทยังคงติดตามและพัฒนา
ปรับปรุ งงานด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทางานอย่างต่อเนื่อง
นอกเหนือจากการยึดมัน่ และการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีแล้ ว บริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญ
กับการดาเนินการด้ านการต่อต้ านคอร์ รัปชันเช่นเดียวกัน โดยบริ ษัทได้ รับการรั บรองเป็ น Certified Company จาก
คณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต (CAC) เมื่อเดือนตุลาคม 2559 และได้ รับ
การต่ออายุการรับรองครัง้ ที่ 2 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563
นอกจากนี บ้ ริ ษัทยังได้ ดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ องในการเสริ มสร้ างวัฒนธรรมองค์ กร การให้ ความรู้ แก่
พนักงานในหน่วยงานต่าง ๆ ในเรื่ องการประเมินความเสี่ยงด้ านคอร์ รัปชันและผลกระทบในการปฏิบตั ิงาน รวมถึงได้ มี
การกาหนดมาตรการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงและนาไปปฏิบตั ิ ทังนี
้ ้ได้ จดั ให้ มีช่องทางการแจ้ งข้ อมูลหรื อให้ เบาะแส
(Whistleblowing System) เพิ่มเติม ตามรายละเอียดในรายงานประจาปี
ผลการดาเนินงานประจาไตรมาส 1 สาหรับปี 2563
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 บริ ษัทได้ รายงานผลการดาเนินงานประจาไตรมาส 1/2563 โดยมีรายได้
จากการขาย 508 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2562 สาเหตุหลักจากสภาพตลาดที่ เริ่ ม
ชะลอตัวในช่ วงปลายไตรมาสจากสถานการณ์ COVID-19 และงานโครงการก่ อสร้ างใหม่ ข องเอกชนในภาค
อสังหาริ มทรั พย์ชะลอการลงทุน บริ ษัทมีกาไรสาหรับงวดในไตรมาส 1/2563 จานวน 62 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 3
เมื่อเที ยบกับช่ วงเดียวกันในปี 2562 นอกจากนี บ้ ริ ษัทยังคงควบคุมต้ นทุนและค่าใช้ จ่ ายในการดาเนิ นงานอย่ าง
ต่อเนื่อง
ทังนี
้ ้การที่บริ ษัทสามารถดาเนินการในเรื่ องต่าง ๆ ข้ างต้ นได้ เป็ นอย่างดีเกิดจากความร่ วมมืออย่างดียิ่ง
ของพนักงานทุกคน คณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการทุกชุด ผู้บริ หาร ผู้แทนจาหน่าย และที่สาคัญอย่างยิ่ง
คือ ลูกค้ าของบริ ษัทที่ให้ ความไว้ วางใจ และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทด้ วยดีตลอดมา
ในส่วนข้ อซักถามอื่น ๆ ของผู้ถือหุ้นในระหว่างการประชุมจะสรุ ปประเด็นไว้ เป็ นเอกสารแนบท้ าย
รายงานการประชุม
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจาปี 2562
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วาระที่ 2:. พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ กรรมการผู้จดั การรายงานสรุ ปงบการเงินประจาปี ของบริ ษัท สิ ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 ให้ ที่ประชุมพิจารณา สรุ ปได้ ดงั นี ้
เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมายที่กาหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดทางบการเงินประจาปี สิ ้นสุด ณ รอบปี บญ
ั ชีของ
บริ ษัท และจัดให้ มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ คณะกรรมการเห็นสมควร
เสนอที่ ประชุม สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมตั ิงบการเงิ นประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ ผ่ านการ
ตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว โดย
รายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินประจาปี ของบริ ษัทปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี 2562 หน้ า 107-183 ซึง่ ได้ ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ทราบล่วงหน้ าพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว สรุ ปสาระสาคัญได้ ดงั นี ้
หน่วย: ล้ านบาท

ข้ อมูลสาคัญทางการเงิน
สินทรัพย์
หนี ้สิน
รายได้ รวม
กาไรสาหรับปี
กาไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2,260.08
2,134.24
257.38
225.83
2,078.40
1,750.15
179.69
151.46
0.45
0.38

จากนัน้ ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นส่งกระดาษคาถามในห้ องประชุม และได้ ต อบข้ อซักถาม
ของผู้ถือหุ้นที่ ส่งคาถามมาในห้ องประชุม ร่ วมกับ นางเสาวลักษณ์ สุวรรณประที ป รองกรรมการผู้จัดการและ
ผู้อานวยการฝ่ ายบริ หาร สรุ ปได้ ดงั นี ้
(1) ที่ มาของเงิ นลงทุนชั่วคราวจานวน 400 ล้ านบาทเป็ น อย่ างไร และบริ ษัทมี แผนการลงทุน ใน
อนาคตเพื่อให้ บริ ษัทได้ รับผลตอบแทนที่สงู กว่าดอกเบี ้ยอย่างไร
ตอบ เงิ นลงทุนชั่วคราวมาจากผลการดาเนินงาน สาหรั บ แผนการลงทุน ในสถานการณ์ ช่วงนี ้
บริ ษัทต้ องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบโดยพิจารณาลงทุนในโครงการที่ให้ ผลตอบแทนและ
ช่วยในการลดต้ นทุนการผลิต
(2) เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย ตามที่ปรากฎในงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2561 และ 2562 ในรายงาน
ประจาปี 2562 หน้ า 113 จานวน 589,999,980 บาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับหมายเหตุประกอบงบ
การเงินลาดับที่ 9 ในรายงานประจาปี 2562 หน้ า 152 จานวน 590 ล้ านบาท พบว่ามีส่วนต่าง
จานวน 20 บาท เพราะเหตุใด
ตอบ เป็ นส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อยจานวน 2 หุ้น
(3) บริ ษัทคิว-คอน อีสเทอร์ น จากัด (QCE) ปี ที่ผ่านมามีผลการดาเนินงานอย่างไร มีกาไร จ่ายเงิน
ปั นผลเพิ่มขึ ้นหรื อลดลง
ตอบ QCE มีการจ่ายเงินปั นผลเมื่อปี 2558 โดยพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลจากสถานะการเงิน
และความจาเป็ นในการใช้ เงิ นลงทุน รวมถึงปั จจัยอี่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง ทัง้ นี ใ้ นปี 2562 QCE เริ่ ม
กลับมามีกาไร โดยมีกาไร 28 ล้ านบาท
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(4) เพราะเหตุใดรายได้ อื่นๆ ในปี 2562 จานวน 5,133,000 บาท ตามที่ปรากฎในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินลาดับที่ 21 ในรายงานประจาปี 2562 หน้ า 169 จึงเพิ่มขึ ้นจากปี 2561
ตอบ เป็ นรายได้ จากค่าขายเศษวัสดุ
(5) ค่าใช้ จ่ายบริ หารในส่วนของค่าเดินทาง จานวน 1,110,000 บาท ตามที่ ปรากฎในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินลาดับที่ 23 ในรายงานประจาปี 2562 หน้ า 170 ประกอบไปด้ วยค่าใช้ จ่าย
อะไร
ตอบ เป็ นค่าน ้ามันรถยนต์ ค่าเดินทางและเบี ้ยเลี ้ยง โดยแบ่งเป็ น 2 กลุม่ คือ 1. ของผู้บริ หารและ
ฝ่ ายจัดการของบริ ษัท และ 2. ของพนักงานที่ปฏิบตั ิงานนอกเขตปฏิบตั ิงานปกติ
จากนันประธานฯ
้
เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ีประชุ ม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้ วยคะแนน
เสียงเป็ นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
ผู้ถือหุ้นทังหมด
้
รวมจานวนหุ้นได้ 366,498,420 หุ้น
เห็นด้ วย
จานวน
366,498,420 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
100
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0
งดออกเสียง
จานวน
0 เสียง
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0
วาระที่ 3:. รั บทราบการจ่ ายเงินปั นผลระหว่ างกาล
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ กรรมการผู้จดั การชี ้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจ่ายเงินปั นผล
ประจาปี 2562 ให้ ที่ประชุมทราบ โดยกรรมการผู้จัดการได้ ชีแ้ จงรายละเอียดเรื่ องนโยบายการจ่ายเงิ นปั นผล การ
จ่ายเงินปั นผล และกาหนดวันจ่ายเงินปั นผล รวมทังก
้ าหนดการที่เกี่ยวข้ อง สรุ ปได้ ดงั นี ้
ตามที่บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิ ในแต่ละปี หาก
บริ ษัทไม่มีผลขาดทุนสะสมและไม่มีความจาเป็ นอื่นใด รวมทังพระราชบั
้
ญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา
116 และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 47 กาหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี ส่ว นหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองตาม
กฎหมายไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิ ประจาปี หักด้ วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองตาม
กฎหมายนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยปั จจุบนั บริ ษัทมีทนุ สารองตามกฎหมายจานวน 40
ล้ านบาท เท่ากับร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกาหนดแล้ ว
กรรมการผู้ จัด การ แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า ในปี 2562 บริ ษั ท มี ก าไรส าหรั บ ปี (ก าไรสุท ธิ ) ของ
งบการเงินเฉพาะกิจการ 151.46 ล้ านบาท และมีกาไรสาหรับปี ของงบการเงินรวมจานวน 179.69 ล้ านบาท สาหรับ
จัดสรรจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 รับทราบ
การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากกาไรของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท รวมเป็ น
เงิน 72 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 48 ของกาไรสาหรับปี เมื่อวันศุกร์ ที่ 17 เมษายน 2563 ซึง่ การจ่ายเงินปั นผล
ระหว่างนี ้ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทที่กาหนดไว้
ในวันศุกร์ ที่ 27 มีนาคม 2563 ออกไป ดังนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทจึงไม่เสนอที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิ จารณา
จ่ายเงินปั นผลประจาปี 2562 อีก
เปรี ยบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผลจากผลประกอบการของปี 2562 กับปี ที่ผ่านมาได้ ดงั นี ้
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รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
1. กาไรสาหรับปี ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
(ล้ านบาท)
2. กาไรสาหรับปี ตามงบการเงินรวม (ล้ านบาท)
3. จานวนหุ้น (ล้ านหุ้น)
4. เงินปั นผล
- เงินปั นผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)
- เงินปั นผลประจาปี (บาท/หุ้น)

ปี 2562
151.46

ปี 2561
60.67

ปี 2560
28.60

179.69
400

57.27
400

5.46
400

0.18

-

-

-

0.06

0.03

5. เงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น (ล้ านบาท)
72
24
12
6. อัตราการจ่ายเงินปั นผลเทียบกับกาไรสาหรับปี ตาม
48
40
42
งบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้ อยละ)
7. ทุนสารองตามกฎหมาย (ล้ านบาท)
สารองครบถ้ วนตามที่กฎหมายกาหนดแล้ ว
(40 ล้ านบาท)
ในส่วนข้ อซักถามอื่น ๆ ของผู้ถือหุ้นในระหว่างการประชุมจะสรุ ปประเด็นไว้ เป็ นเอกสารแนบท้ ายรายงาน
การประชุม
จากนัน้ ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลประกอบการปี 2562
ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้ างต้ น โดยวาระนี ้เป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลตามที่คณะกรรมการเสนอ
วาระที่ 4: พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (นายชีระพงษ์
กัมพลพันธ์ ) ชี ้แจงรายละเอียดและดาเนินการในเรื่ องการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ครบกาหนดออกจาก
ตาแหน่งตามวาระ ให้ ที่ประชุมทราบว่าพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้ อบังคับ
ของบริ ษัท ข้ อ 18 กาหนดให้ ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั ง้ กรรมการต้ องออกจากตาแหน่งหนึ่งในสามเป็ น
อัตรา ถ้ าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม
ทังนี
้ ้กรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระนัน้ อาจได้ รับเลือกตังใหม่
้ ได้ ซึง่ ในปี นี ้มีกรรมการที่ครบกาหนดออกจาก
ตาแหน่งตามวาระ จานวน 3 คน ดังนี ้
1. นายพยนต์
ศักดิ์เดชยนต์
กรรมการ
2. นายชนะ
ภูมี
กรรมการสรรหา ค่ า ตอบแทน และบรรษั ท ภิ บ าล และ
กรรมการบริ หาร
3. นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์
ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษั ท ภิ บาล
และกรรมการตรวจสอบ
ทังนี
้ ้ นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์ มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระ และได้ แจ้ งความประสงค์ไม่ขอเข้ ารั บ
การเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทอีก และเพื่อความโปร่ งใสในการพิจารณาวาระนี ้ กรรมการ 2 คน คือนายพยนต์
ศักดิ์เดชยนต์ และนายชนะ ภูมี ขอออกจากห้ องประชุมจนกว่าการลงคะแนนเสียงในวาระนี ้จะแล้ วเสร็ จ
(กรรมการที ค่ รบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระทัง้ 2 คนออกจากห้องประชุมโดยความสมัครใจ)
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ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้ มอบหมายให้ เลขานุการบริ ษัทชี ้แจงต่อที่
ประชุมเพิ่มเติมว่า บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ น
กรรมการระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม - 15 พฤศจิกายน 2562 นัน้ ปรากฎว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคล
ใดเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการเพิ่มเติม
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึง่ ไม่รวมกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ได้ ใช้ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็ นกรรมการตามแนวทางการพิจารณา
สรรหาบุคคลเป็ นกรรมการที่ ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท ซึ่งกาหนดให้ คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษั ทภิ บาลคัดเลื อกผู้ที่ เหมาะสมเป็ นกรรมการบริ ษัทจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญซึ่งรวมถึงบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถในการเป็ นกรรมการบริ ษัทจดทะเบียนและกาหนดว่าจะต้ องมี
คุณสมบัติครบถ้ วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องและข้ อบังคับของบริ ษัท รวมทังแนวทางบรรษั
้
ทภิบาลของบริ ษัท แนวทางการ
กากับดูแลกิจการที่ดีของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ (สานักงาน ก.ล.ต.) และแนว
ทางการกลัน่ กรองผู้ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) เป็ นผู้มี
ความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษัท มีภาวะผู้นาและวิสยั ทัศน์กว้ างไกล
มีคุณธรรมและจริ ยธรรม มีประวัติการทางานโปร่ งใสไม่ด่างพร้ อย พร้ อมทัง้ ตัดสินใจด้ วยข้ อมูลและเหตุผลและ
สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ โดยให้ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษั ทภิบาลพิจารณา
ความหลากหลายในโครงสร้ างคณะกรรมการและองค์ประกอบของความรู้ ความชานาญเฉพาะด้ านที่จาเป็ นต้ องมี
หรื อยังขาดอยู่ในคณะกรรมการด้ วย ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้ มีมติเป็ นเอก
ฉันท์ ให้ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาเสนอชื่อบุคคลรวม 3 คน เข้ ารั บการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ น
กรรมการและกรรมการอิสระแทนกรรมการและกรรมการอิสระที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ดังนี ้
1. นายพยนต์

ศักดิ์เดชยนต์

2. นายชนะ

ภูมี

3. นายพันเทพ

สุภาไชยกิจ

ทัง้ นีเ้ ป็ นกรรมการเดิมที่ครบกาหนดออกตามวาระ 2 คน คือ ลาดับที่ 1 นายพยนต์ ศักดิ์เดชยนต์ และ
ลาดับที่ 2 นายชนะ ภูมี ซึง่ เป็ นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษัท มีภาวะผู้นา วิสยั ทัศน์กว้ างไกล อีก
ทังยั
้ งมีคณ
ุ ธรรมและประวัติการทางานที่โปร่ งใส และสามารถให้ ข้อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษัท
เป็ นอย่างดีตลอดมา อีกทังเป็
้ นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้ วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องและข้ อบังคับ
ของบริ ษัท สาหรับลาดับที่ 3 นายพันเทพ สุภาไชยกิจ เป็ นผู้ได้ รับการเสนอชื่อใหม่แทนกรรมการเดิมที่ครบกาหนดจาก
ตาแหน่งตามวาระซึง่ มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระ เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ
ในงานที่สาคัญ โดยเฉพาะในด้ านการบริ หารองค์กรขนาดใหญ่ ซึง่ จะสามารถให้ ข้อเสนอแนะอันเป็ นประโยชน์ในการ
กาหนดกลยุทธ์ และนโยบายในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท อย่างไรก็ตาม นายชนะ ภูมี เป็ นกรรมการในบริ ษัทอื่นที่อาจ
พิจารณาได้ ว่าประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับบริ ษัท ซึง่ ต้ องแจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทราบก่อนที่จะมีมติเลือกตัง้
โดยประวัติ ของบุคคลที่ ได้ รับการเสนอชื่ อ ข้ อมูลการถื อหุ้นสามัญในบริ ษัท ข้ อมูลการดารงตาแหน่ ง
กรรมการหรื อผู้บริ หารในบริ ษัทจดทะเบียนและบริ ษัท/กิจการอื่น ๆ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 2 (หน้ า 11 – 17)
ของหนังสือนัดประชุม
จากนัน้ ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งกระดาษคาถาม และมอบหมายให้ เลขานุการบริ ษัท ชี ้แจง
รายละเอียดให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและเลือกตังกรรมการผ่
้
านวิดีโอที่นาเสนอในที่
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ประชุม ทัง้ นี ้ ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 17 กาหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนและเลือกตังกรรมไว้
้
โดยให้ ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเป็ นผู้เลือกตังกรรมการโดยใช้
้
เสียงข้ างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตังกรรมการ
้
สรุ ปได้ ดงั นี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดตาม
ั้
(1) เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลาย
คนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่ า
จานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
โดยวิธีการลงคะแนนสาหรับวาระที่ 4 จะขอให้ ที่ประชุมพิจารณาบุคคลที่เสนอชื่อเข้ ารับการเลือกตัง้
กรรมการไปทีละคน ตามที่ ปรากฏในหนังสือนัดประชุมวาระที่ 4 ซึง่ จะปรากฏชื่อของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเข้ า
รับเลือกตัง้
ในการเลือกตังกรรมการแต่
้
ละคน หากท่านผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ขอให้ ยกมือขึ ้น และ
ทาเครื่ องหมายในบัตรยืนยันการลงคะแนน ส่วนท่านผู้ถือหุ้นที่เห็นด้ วย ไม่ต้องยกมือ
การเก็บบัตรจะเก็บพร้ อมกันครัง้ เดียวเมื่อได้ เสนอให้ เลือกตังกรรมการครบแล้
้
ว เจ้ าหน้ าที่จะเข้ าไปเก็บ
บัตรจากผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง เพื่อตรวจนับคะแนน ส่วนท่านผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเห็นด้ วย จะ
ขอให้ สง่ บัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้ วยพร้ อมกับบัตรยืนยันการลงคะแนนวาระอื่น ๆ เมื่อเสร็ จสิ ้นการประชุม
เมื่ อไม่ มี ผ้ ู ถื อหุ้ นซัก ถามอย่ างใดและไม่ มี ก ารเสนอผู้ ใดเข้ ารั บ การเลื อกตัง้ เป็ น กรรมการเพิ่ ม เติ ม
เลขานุการบริ ษัท จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคลตามชื่อที่ปรากฏอยู่ในบัตร
ยืนยันการลงคะแนน
มติท่ ีประชุ ม ที่ ประชุมมีมติ ด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสี ย ง
ลงคะแนนอนุมตั ิเลือกตังนายพยนต์
้
ศักดิ์เดชยนต์ นายชนะ ภูมี และนายพันเทพ สุภาไชยกิจ เป็ นกรรมการของบริ ษัท
ดังนี ้
1. นายพยนต์ ศักดิ์เดชยนต์
ผู้ถือหุ้นทังหมด
้
รวมจานวนหุ้นได้
เห็นด้ วย
จานวน
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
งดออกเสียง
จานวน
บัตรเสีย
จานวน

366,498,626
366,498,622
0
4
0

หุ้น
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

2. นายชนะ ภูมี
ผู้ถือหุ้นทังหมด
้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

366,498,626
366,498,622
0
4
0

หุ้น
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

รวมจานวนหุ้นได้
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

3. นายพันเทพ สุภาไชยกิจ
ผู้ถือหุ้นทังหมด
้
รวมจานวนหุ้นได้
เห็นด้ วย
จานวน

366,498,626 หุ้น
366,498,622 เสียง
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คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100
0

คิดเป็ นร้ อยละ

0

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100
0

คิดเป็ นร้ อยละ

0

คิดเป็ นร้ อยละ

100

ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวน
จานวน
จานวน

0 เสียง
4 เสียง
0 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0

คิดเป็ นร้ อยละ

0

ทังนี
้ ้ประธานฯ ได้ กล่าวสรุ ปว่าเนื่องจากในปี นีม้ ีผ้ ไู ด้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการและกรรมการอิสระ
แทนกรรมการและกรรมการอิสระที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 3 คน เท่ากับจานวนกรรมการที่
จะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นี ้ จึงถือได้ ว่าที่ประชุมมีมติเลือกตัง้ นายพยนต์ ศักดิ์เดชยนต์ นายชนะ ภูมี และนายพันเทพ
สุภาไชยกิ จ เป็ นกรรมการของบริ ษัท และได้ กล่าวขอบคุณนายชี ระพงษ์ กัมพลพันธ์ กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ที่ได้ ปฏิบัติหน้ าที่และให้ ความเห็นที่เป็ น
อิสระ รวมถึงข้ อเสนอแนะอันเป็ นประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
(กรรมการที ค่ รบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระและได้รับการเลื อกตัง้ กลับเข้าเป็ น
กรรมการของบริ ษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่งทัง้ 2 คนกลับเข้ามาร่ วมประชุมต่อ)
วาระที่ 5: พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2563
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายประทีป วงศ์นิรันดร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ดาเนินการประชุมในวาระนี ้
ประธานกรรมการตรวจสอบแจ้ งให้ ที่ ประชุมทราบว่า เพื่ อให้ ส อดคล้ องกับ พระราชบัญญัติบ ริ ษัท
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ที่กาหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบ
บัญชีของบริ ษัททุกปี
ส าหรั บปี 2563 คณะกรรมการบริ ษัทเห็ นชอบตามข้ อ เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัด เลือก
บริ ษัท เคพี เอ็มจี ภูมิไ ชย สอบบัญ ชี จ ากัด (KPMG) เป็ น ส านัก งานสอบบัญชี ของบริ ษัท เนื่ องจากมีชื่ อเสี ยงมี
ศักยภาพ มีมาตรฐานการทางานที่ดี มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีกระบวนการหรื อเครื่ องมือ
ที่ใช้ ในการตรวจสอบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ มีความรู้ ความเข้ าใจในธุรกิจ รวมทังปฏิ
้ บตั ิหน้ าที่ได้ เป็ นอย่างดีตลอดมา
โดยเมื่อเปรี ยบเทียบกับขอบเขตการให้ บริ การ ปริ มาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริ ษัทจดทะเบียนอื่นในระดับ
เดียวกันแล้ วเห็นว่า KPMG เสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมและข้ อเสนอของ KPMG จะเป็ นประโยชน์สูงสุดแก่บริ ษัท
จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังบุ
้ คคลเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและอนุมตั ิคา่ สอบ
บัญชีประจาปี 2563 ดังนี ้
1. แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีแห่งบริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้ องกับประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจาปี 2563 ดังรายชื่อต่อไปนี ้
- นายไวโรจน์
จินดามณีพิทกั ษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรื อ
- นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ ว
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179) หรื อ
- นางสาวดุษณีย์
ยิ ้มสุวรรณ
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235)
โดยนายไวโรจน์ จินดามณีพิทกั ษ์ และนางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ ว เคยได้ รับแต่งตังเป็
้ นผู้สอบบัญชี
ของบริ ษัทประจาปี 2560-2562 และนางสาวดุษณี ย์ ยิ ้มสุวรรณ เคยได้ รับแต่งตังเป็
้ นผู้สอบบัญชี
ของบริ ษัทประจาปี 2561-2562 ซึง่ ระยะเวลาการปฏิบตั ิหน้ าที่ผ้ สู อบบัญชีของทังสามรายข้
้
างต้ น
สอดคล้ องกับเกณฑ์การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของสานักงาน ก.ล.ต.
ทังนี
้ ้บริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัดและผู้สอบบัญชีทงั ้ 3 รายตามรายชื่อที่เสนอข้ างต้ น
เป็ นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท/บริ ษัทย่อย/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว และจะได้ รับการเสนอชื่อให้ เป็ นผู้สอบบัญชีประจาปี 2563 ของบริ ษัท
คิว-คอน อีสเทอร์ น จากัด (QCE) ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทด้ วย โดยประวัติของผู้สอบบัญชี และ
ข้ อมูลความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี ที่ได้ รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ ส่งมาด้ วยลาดับที่ 3
(หน้ า 18) ของหนังสือนัดประชุม
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2. อนุมัติค่าสอบบัญชี งบการเงิ นของบริ ษัทประจ าปี 2563 เป็ นเงิ นจานวน 406,000 บาท (เท่ากับปี
2562) รวมทังค่
้ าสอบบัญชีงบการเงินประจาปี ของงบการเงินรวมจากการมีบริ ษัทย่อย (QCE) และ
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริ ษัทและงบการเงินรวม จานวน 374,000 บาท (เท่ากับ
ปี 2562) รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 780,000 บาท (เท่ากับปี 2562) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
หน่วย : บาท
ค่ าสอบบัญชี

ปี 2563

1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจาปี ของบริ ษัท

ปี 2562

406,000

406,000

43,000

43,000

3. ค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาสของบริ ษัทและ
งบการเงินรวม

331,000

331,000

รวมค่ าสอบบัญชีของบริษัท

780,000

780,000

2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจาปี ของงบการเงินรวม

3. รับทราบค่าสอบบัญชีประจาปี 2563 ของบริ ษัทย่อย (QCE) จานวน 257,000 บาท (เพิ่มขึ ้นจากปี 2562
จานวน 40,000 บาท) ซึง่ QCE เป็ นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี
ทังนี
้ ้ค่าสอบบัญชีของบริ ษัทที่เสนอข้ างต้ นเป็ นการให้ บริ การสอบบัญชี (Audit Services) เท่านัน้ ไม่มี
การให้ บริ การอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-Audit Services) เช่นเดียวกับปี 2562
จากนันประธานฯ
้
ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งกระดาษคาถามในห้ องประชุม เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2563 ของ
บริ ษัท ตามรายละเอียดข้ างต้ น โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัทประจาปี 2563 ดังนี ้
- นายไวโรจน์
จินดามณีพิทกั ษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรื อ
- นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ ว
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179) หรื อ
- นางสาวดุษณีย์
ยิ ้มสุวรรณ
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235)
แห่งบริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด และกาหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริ ษัทประจาปี
2563 เป็ นจานวนเงิน 406,000 บาท รวมทังก
้ าหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินประจาปี ของงบการเงินรวมจากการมีบริ ษัท
ย่อย (บริ ษัทคิว-คอน อีสเทอร์ น จากัด (QCE)) และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริ ษัทและงบการเงินรวม
จานวน 374,000 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 780,000บาท เท่ากับปี 2562 โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี ้ ดังนี ้
ผู้ถือหุ้นทังหมด
้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

รวมจานวนหุ้นได้
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

366,499,626
366,499,626
0
0
0

หุ้น
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100
0

คิดเป็ นร้ อยละ

0

นอกจากนี ้ที่ประชุมรับทราบค่าสอบบัญชีประจาปี 2563 ของบริ ษัทย่อย (QCE) จานวน 257,000 บาท
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วาระที่ 6: พิจารณาอนุมัตคิ ่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่ างๆ ประจาปี 2563
ประธานฯ มอบหมายให้ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์ )
ชี ้แจงรายละเอียดในวาระนี ้
ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ได้ มีมติอนุมตั ิคา่ ตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ
ประจาปี 2562 ซึง่ สอดคล้ องกับข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 33 ที่กาหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนจากบริ ษัทใน
รู ปแบบของเงินเดือน เงินรางวัล เบี ้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้ อบังคับหรื อตามที่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึง่ อาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์ และกาหนดไว้ เป็ นคราว ๆ ไป หรื อ
จะให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท
ประธานกรรมการ ได้ รับค่าตอบแทนเดือนละ 25,000 บาท
กรรมการบริ ษัท ได้ รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ รับค่าตอบแทนเดือนละ 20,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ ได้ รับค่าตอบแทนเดือนละ 10,000 บาท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
1. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ที่มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระ
ตามนิยามของบริ ษัท ซึง่ เข้ มกว่าเดิมที่บริ ษัทอ้ างอิงตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ในลักษณะเบี ้ยประชุมตามจานวนครัง้ ที่กรรมการอิสระมาประชุมคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล ในอัตราต่อไปนี ้
ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) ได้ รับเบี ้ยประชุมครัง้ ละ 20,000 บาท
กรรมการอิสระ ได้ รับเบี ้ยประชุมครัง้ ละ 10,000 บาท
2. การงดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลที่ไม่มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ หาร
การงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้ ใช้ หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการที่เหมาะสมและเป็ นธรรมที่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท โดยได้ พิจารณาขอบเขตหน้ าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประกอบกับความเหมาะสมและปั จจัย
ประการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง กล่าวคือผลประกอบการของบริ ษัทประจาปี 2562 ตลอดจนการขยายตัวทางธุรกิจของบริ ษัท
และสภาพเศรษฐกิจในปั จจุบนั รวมทังเปรี
้ ยบเทียบข้ อมูลการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการ
ชุดต่าง ๆ ของบริ ษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในหมวดอุตสาหกรรมและธุรกิจที่ใกล้ เคียงกันแล้ ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์ ให้
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท
และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ สาหรับปี 2563 และเพื่อทราบจานวนค่าตอบแทนที่บริ ษัทจ่ายให้ คณะกรรมการบริ ษัท
และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในปี 2562 ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
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1. การคงอัตราค่าตอบแทน (รายเดือน) คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ การคงหลักเกณฑ์
และอัตราค่าตอบแทน (เบี ้ยประชุม) คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และการงดจ่าย
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ หาร ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม
2562 ได้ มีมติอนุมตั ิไว้
2. เพื่อทราบจานวนค่าตอบแทน (รายเดือน) ที่บริ ษัทจ่ายให้ คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2562 จ านวน 2,220,000 บาท เท่ ากับปี 2561 และเบี ย้ ประชุมที่ บริ ษั ทจ่ ายให้ กรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลที่มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระตามนิยามของบริ ษัท ตามจานวน
ครั ง้ ที่เข้ าประชุมในปี 2562 จานวน 60,000 บาท รวมเป็ นเงินจานวน 2,280,000 บาท รวมทัง้ การงด
จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ หาร ซึง่ สอดคล้ องกับหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ิไว้
โดยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจาปี
2563 รวมทังผลประโยชน์
้
อื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริ ษัทเสนอ ซึง่ ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเปรี ยบเทียบจากที่ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ได้ มีมติอนุมตั ิไว้ ได้ ดงั นี ้
คณะกรรมการ

ตาแหน่ ง

หลักเกณฑ์ และอัตรา

ค่ าตอบแทนรายเดือน เบีย้ ประชุม ผลประโยชน์ อ่ ืน
(บาท/คน/เดือน)

คณะกรรมการบริษัท
(ประธาน 1 คนและกรรมการ 8 คน)

คณะกรรมการตรวจสอบ
(ประธาน 1 คนและกรรมการ 2 คน)

คณะกรรมการสรรหา
ค่ าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
(ประธาน 1 คนและกรรมการ 2 คน)

ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน

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

(เฉพาะกรรมการอิ สระ)

ไม่ได้ กาหนด

กรรมการ
(เฉพาะกรรมการอิ สระ)

คณะกรรมการบริหาร
(ประธาน 1 คนและกรรมการ 3 คน)

ประธาน
กรรมการ

งดจ่าย

(บาท/คน/ครัง้ )

ไม่ได้ กาหนด

ไม่มี

ไม่ได้ กาหนด

ไม่มี

20,000
10,000
งดจ่าย

ไม่มี
ไม่มี

ทังนี
้ ้บริ ษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้ กรรมการบริ ษัทนอกเหนือจากที่ระบุไว้
ข้ างต้ น โดยให้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็ นต้ นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น
รายละเอียดขอบเขตหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการทุกชุดปรากฏในรายงานประจาปี 2562
หัวข้ อโครงสร้ างการจัดการ รวมทังการจ่
้
ายค่าตอบแทนให้ คณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในปี
2562 โดยละเอียดเป็ นรายบุคคลปรากฏในหัวข้ อเดียวกัน หน้ า 38
จากนันประธานฯ
้
ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นส่งกระดาษคาถามในห้ องประชุม เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ
ประจาปี 2563 ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม รวมทัง้
รั บทราบจานวนค่าตอบแทนรายเดือนที่บริ ษัทจ่ายให้ คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ และเบี ย้
ประชุมที่บริ ษัทจ่ายให้ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลที่มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระตามนิยามของ
บริ ษัทตามจานวนครัง้ ที่เข้ าประชุมในปี 2562 และการงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ หาร ดังรายละเอียด
ข้ างต้ น
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มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ
ประจาปี 2563 ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม ตามที่
คณะกรรมการเสนอข้ างต้ น โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี ้ ดังนี ้
ผู้ถือหุ้นทังหมด
้
รวมจานวนหุ้นได้ 366,499,626 หุ้น
เห็นด้ วย
จานวน
355,249,606 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 96.9304
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0
งดออกเสียง
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จานวน 2 ราย จานวน 11,250,020 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 3.0696
นอกจากนี ้ ที่ประชุมรับทราบจานวนค่าตอบแทนที่บริ ษัทจ่ายให้ คณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการ
ชุดต่าง ๆ ในปี 2562 จานวน 2,280,000 บาท
วาระที่ 7: เรื่ องอื่นๆ (ไม่มี)
หลังจากนัน้ ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งกระดาษคาถามเพิ่มเติมในห้ องประชุม และได้ ตอบ
ข้ อซักถามของผู้ถือหุ้นที่สง่ คาถามมาในห้ องประชุม ร่ วมกับกรรมการผู้จดั การ สรุ ปได้ ดงั นี ้
(1) Market Outlook หลังจากช่ วง COVID-19 มีผลกระทบกับการก่อสร้ างในแนวสูง เช่ น การก่ อสร้ าง
คอนโดมิเนียมทยอยชะลอโครงการ ผลกระทบดังกล่าวคิดเป็ นสัดส่วนเท่าไหร่ ของยอดขายของ
บริ ษัท และมีแนวทางชดเชยตลาดดังกล่าวอย่างไร
ตอบ โดยภาพรวมความต้ องการของตลาดโครงการก่อสร้ างในแนวสูงเริ่ มชะลอตัวตังแต่
้ ไตรมาส
3/2562 สาเหตุหลักจากอุปทานมากกว่าอุปสงค์ โดยมีผลกระทบต่อสัดส่วนยอดขายของบริ ษัท
ประมาณร้ อยละ 15-18 ของยอดขายทังหมดของบริ
้
ษัท อย่างไรก็ตามบริ ษัทได้ ดาเนินมาตรการ
รองรั บ โดยการขยายตลาดไปยังโครงการก่อสร้ างขนาดกลางและขนาดเล็ก เพิ่ มมากขึน้ เช่น
หอพัก อพาร์ ท เมนต์ และอาคารพาณิ ช ย์ ต่ า ง ๆ รวมถึ ง ลูก ค้ า ในกลุ่ม ต่อ เติ มซ่ อมแซมบ้ าน
นอกจากนีบ้ ริ ษัทยังเน้ นเรื่ อง Solution เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าแบบครบวงจร โดย
สินค้ า Q-Panel ซึง่ เป็ นระบบผนังมวลเบามีความต้ องการของตลาดเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในส่วน
ของ Market Outlook ภายหลังจากช่วง COVID-19 พบว่าความต้ องการตลาดในภาพรวมชะลอ
ตัวลง ในขณะที่ กาลังการผลิตของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมยังคงที่ ส่งผลให้ มีอุปทาน
ส่วนเกินในตลาดอยู่บ้าง อย่างไรก็ตามจากการเข้ าทดแทนตลาดอิฐมอญของอิฐมวลเบาเนื่องจาก
ใช้ เวลาในการก่อฉาบน้ อยกว่า ก่อสร้ างได้ เร็ ว ทาให้ ลดต้ นทุนด้ านค่าแรง ส่งผลให้ บริ ษัทยังคงรักษา
ส่วนแบ่งตลาดไว้ ได้
(2) ระบบผนังเบาที่เริ่ มเข้ ามามากขึ ้นในไทย ส่งผลกระทบต่อบริ ษัทมากน้ อยเพียงไร และมีแนวทาง
แข่งขันอย่างไร
ตอบ ตลอดระยะเวลา 2-3 ปี ที่ผ่านมา บริ ษัทได้ มีการปรับเปลี่ยนสินค้ าอิฐมวลเบาไปสู่ตลาดที่
เป็ น Solution มากขึ น้ ได้ แ ก่ Q-Panel, Q-Kitchen, Q-Stair, และ Q-Sound Barrier ซึ่ ง เป็ น
รู ป แบบการขายสิ น ค้ า และให้ บ ริ ก ารติ ด ตัง้ แบบครบวงจร เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการที่
หลากหลายของลูกค้ า ซึง่ เป็ นข้ อได้ เปรี ยบในการแข่งขันกับสินค้ านาเข้ า นอกจากนีบ้ ริ ษัทยังได้
พัฒนานวัตกรรมสินค้ า Q-Panel ให้ มีคุณสมบัติ ลดการฉาบ สามารถนาไปประกอบกับ วัส ดุ
ก่อสร้ างอื่นๆ ได้ รวมถึงการพัฒนาสินค้ าให้ มีคุณสมบัติกันเสียงรบกวนได้ เพิ่ มขึน้ เพื่ อเพิ่ มขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของบริ ษัท
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(3) บริ ษัทมีจดุ แข็งอย่างไรเมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้ผลิตรายอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ตอบ บริ ษัทเป็ นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สดุ ในตลาด มีโรงงานทังหมด
้
5 โรงงาน ตังอยู
้ ่ 3 แห่ง สามารถ
กระจายสินค้ าไปยังภูมิภาคต่างๆ ได้ ทวั่ ประเทศ ซึง่ ถือเป็ นข้ อได้ เปรี ยบในการแข่งขันด้ านระบบ
การกระจายสินค้ า (Logistics)
ในด้ านประสิทธิภาพการผลิตสินค้ าของบริ ษัททัง้ 4-5 โรงงาน เป็ นระบบการผลิตที่ใช้ เครื่ องจักร
จากเยอรมนี โดย Hebel เป็ นเจ้ าของ license เป็ นระบบการผลิตสินค้ าที่ได้ คณ
ุ ภาพสูง สามารถ
ควบคุมเรื่ องของ reject หรื อการแตกหักเสียหาย และควบคุมคุณภาพการผลิตได้ ดีกว่า ซึง่ ตอบ
โจทย์ ใ นเรื่ องของคุณ ภาพสิ น ค้ า เช่ น มาตรฐานผลิ ตภัณ ฑ์ อุตสาหกรรม (มอก.) การกัน ไฟ
อุตสาหกรรมสีเขียว นอกจากนี ้บริ ษัทยังมีจุดแข็งในเรื่ อง Solution ซึง่ เป็ นรู ปแบบการขายสินค้ า
และให้ บริ ก ารติดตัง้ แบบครบวงจร และการให้ บ ริ การลูกค้ า เช่ น Influencer ซึ่งดูแ ลด้ านการ
ออกแบบก่อสร้ าง ผู้ก่อสร้ าง และที่ปรึ กษางานก่อสร้ าง ทัง้ ภาครั ฐและเอกชน ซึ่งได้ ดาเนินการ
อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดระยะเวลา 25 ปี ที่ผ่านมา
จากนัน้ เลขานุการบริ ษัทแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ใน
ครั ง้ นี เ้ สร็ จ สิน้ ลง บริ ษัท จะเผยแพร่ รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ ข องบริ ษัทพร้ อมทัง้ แจ้ งผ่ านระบบเผยแพร่
สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ ฯ ภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรื อมีความเห็นสามารถแจ้ งเลขานุการ
บริ ษั ท ภายใน 1 เดื อ นนับ จากวัน ประชุม และภายหลังเสร็ จ สิ น้ การประชุม ขอให้ ผ้ ู ถื อ หุ้น คื น บัต รยื น ยัน การ
ลงคะแนนที่บริ เวณทางออกเพื่อเป็ นหลักฐานอ้ างอิงต่อไป
ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทจะรวบรวมคาถามและข้ อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น
ที่ยงั ไม่ได้ ตอบในห้ องประชุมโดยจะสรุ ปประเด็นคาถามและคาตอบรวมไว้ เป็ นเอกสารแนบท้ ายรายงานการประชุม
ผู้ถือหุ้นซึง่ จะเผยแพร่ ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ ฯ และเว็บไซต์ของบริ ษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็ จสิ ้น
และได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นในนามของคณะกรรมการบริ ษัท ฝ่ ายจัดการและพนักงานบริ ษัท ที่ ผ้ ูถือหุ้นให้ การ
สนับสนุนบริ ษัทมาโดยตลอด รวมทังสละเวลามาเข้
้
าร่ วมประชุมและแสดงความเห็นในเรื่ องต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์
ต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทในวันนี ้ และขอปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 15.36 น.

(นายนิธิ ภัทรโชค)
ประธานกรรมการ
ลงชื่อ
(นางสาวกาณจนี เต็มสุข)
เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริ ษัท
ผู้จดั ทารายงาน
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