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บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2564 ในรูปแบบผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์(e-AGM) เพยีงรูปแบบเดยีวเทา่น้ัน   
ไม่มีการจัดหอ้งส าหรับการประชุม  

ลงทะเบยีนเข้าร่วมประชุมทาง online  ด้วยวิธีเดยีว 
 
**ผู้ถอืหุ้นโปรดศึกษาขัน้ตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียดคู่มือการใช้งานระบบฯ ในหนังสอืเชิญประชุม** 

สถานท่ีถ่ายทอดการประชมุ : เลขที ่1 อาคารคิวเฮา้ส ์ลมุพินี ถนนสาทรใต ้ แขวงทุง่มหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

 
หมายเหตุ:       การจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้  เป็นการจดัประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส  ์ (e-AGM) เพื่อหลีกเลี่ยงการรวมตวัของคน
จ านวนมากที่มีความเสีย่งสงูต่อการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโควิด-19   และเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้   ผูถื้อหุน้สามารถ
เขา้รว่มประชมุฯ  ผา่นระบบประชมุอิเลก็ทรอนิกส ์  โดยไมต่อ้งเดินทางมาประชมุ 
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วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแล้ว 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการ:  
 

 คณะกรรมการมีมติอนมุตัิใหน้  าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานผูส้อบบญัชีของบริษัทส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปี 2563  สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2563   ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต และเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว้ 

 

มติของที่ประชุม: คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2563   
 

 ความเห็นของคณะกรรมการ:  
 

 คณะกรรมการมีมติอนมุตัิใหน้  าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 เป็น
เงินสด  ในอตัราหุน้ละ  0.12 บาท และเนื่องจากบรษัิท ไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวนัที่ 8 กนัยายน  2563 
ในอตัราหุน้ละ  0.04  บาท  จึงยงัคงตอ้งจ่ายจากก าไรสทุธิ งวด 6 เดือนหลงัของปี 2563  ในอตัราหุน้ละ 0.08 
บาท  ซึง่การจ่ายเงินปันผลดงักลา่ว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท  โดยก าหนดจ่ายเงินปันผล
ในวนัท่ี 18 พฤษภาคม  2564  ส  าหรบัการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีเป็นทนุส ารอง บริษัทไดจ้ดัสรรทนุส ารองตาม
กฎหมายครบรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียนบรษัิท ตามที่กฎหมายก าหนดแลว้ 

 

มติของที่ประชุม: คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
 

 ความเห็นของคณะกรรมการ:  
 

ในปีนีก้รรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระมีจ านวน 3 ทา่น ไดแ้ก่ 
 

 

1. นายอดิศร ธนนนัทน์ราพลู กรรมการ 
2. นายอาชวิณ อศัวโภคิน กรรมการ 
3. นางสาวอภิญญา จารุตระกลูชยั กรรมการ 

 

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและก า หนดค่าตอบแทน               
ซึ่งมีหลกัเกณฑก์ารสรรหาโดยพิจารณาจากคณุสมบตัิ และเห็นว่ากรรมการทัง้ 3 ท่านมีคณุสมบตัิครบถว้นตาม
พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และมีความรู ้ความสามารถ ประสบการณใ์นธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบั
การด าเนินงานของบรษัิท และกรรมการทัง้ 3 ทา่นไดป้ฏิบตัิงานใหก้บับรษัิทดว้ยดีมาตลอด โดยบคุคลที่ไดร้บัการ
เสนอช่ือเป็นกรรมการบรษัิทในครัง้นี ้ ไดผ้า่นกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบรษัิทแลว้วา่ มีคณุสมบตัิที่
เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท  รวมทัง้ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอรายช่ือบุคคลเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการให้
พิจารณา     
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คณะกรรมการจึงมีมติอนมุตัิใหน้  าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการที่ตอ้งออกตาม
วาระทัง้ 3  ทา่น กลบัเขา้มาด ารงต าแหนง่กรรมการของบรษัิทอีกวาระหนึง่  
 

มติของที่ประชุม: คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
 

 ความเห็นของคณะกรรมการ:  
 

 คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จึงมีมติ
อนุมตัิใหน้  าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
ประจ าปี 2564   รวมกนัเป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 12 ลา้นบาท   

 

มติของที่ประชุม: คะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ ที่มาประชมุ 
 
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติโบนัสกรรมการส าหรับปี 2563 
 

 ความเห็นของคณะกรรมการ:  
 

 คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นชอบกับขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จึงมีมติ
อนมุตัิใหน้  าเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนมุตัิโบนสักรรมการส าหรบัปี 2563  ใหแ้ก่กรรมการทกุท่าน
รวมกนัเป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 12.5 ลา้นบาท 

 

มติของที่ประชุม : คะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ ทีม่าประชมุ  
 

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2564 
 

 ความเห็นของคณะกรรมการ:  
 

 คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงมีมติอนมุตัิใหน้  าเสนอต่อที่
ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณา และอนุมตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี จากบริษัทส านกังาน อีวาย  จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชี
ของบรษัิท และก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีของบรษัิทประจ าปี 2564  เป็นจ านวนเงิน  1,450,000  บาท   

 
 

 มติของที่ประชุม : คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 
 
 

ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2564 ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(e-AGM) มีดังนี ้
 

ก าหนดการ วันที ่
1. ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ (Record Date) 12 มีนาคม 2564 
2. วนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 22 เมษายน 2564 
3. ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิรบัปันผล (Record Date) 29 เมษายน 2564 
4. วนัก าหนดจ่ายเงินปันผล 18 พฤษภาคม 2564 
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หมายเหตุ 
 

 
1.  บรษัิทฯ ไดเ้ผยแพรห่นงัสอืเชิญประชมุ รายงานประจ าปี 2563 ฉบบัภาษาไทยและฉบบัภาษาองักฤษ  ตาม QR Code         

ที่ไดจ้ดัสง่พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุ และ บนเว็บไซตข์องบรษัิท  สามารถดาวนโ์หลดไดท้ี่เว็บไซต ์ www.qh.co.th  
 หวัขอ้นกัลงทนุสมัพนัธ ์(Investor  Relations) 
 
2.  ขั้นตอนในการลงทะเบียนและการมอบฉันทะส าหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

2.1 ส าหรับผู้ถอืหุ้นทีป่ระสงคจ์ะเข้าประชุุมด้วยตนเอง 
กรุุณาลงทะเบียนเขา้รว่มประชุมุผา่น QR Code   หรอื  ลงิคด์า้นลา่งนี ้ โดยศกึษาวิธีการลงทะเบียน ไดจ้าก    “คูม่ือการ

ใชง้านระบบประชุมอิเล็กทรอนิกสส์  าหรบัการประชุมผูถื้อหุน้”  ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่สง่มาดว้ย ล าดบัที่ 8  ได้
ตัง้แต่วนัที่  1 เมษายน  2564   เอกสารที่ลงทะเบียนดงักล่าวจะไดร้บัการตรวจสอบเพื่อยืนยนัตวัตน   เมื่อเอกสารยืนยนั
ตวัตนถููกตอ้ง   ผูถื้อหุน้จะไดร้บัอีเมล (e-mail) แจง้ช่ือเขา้ใชง้าน (Username) และรหสัผ่าน (Password) เพื่อใชล้็อกอิน 
(log-in)  เขา้สูร่ะบบการประชุมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์  ในวนัประชุมุตัง้แตเ่วลา 08.30 น. เป็นตน้ไป  

 
 
 
 
 

https://portal.eservice.set.or.th/Account/?refer=2OE3vlszDzdqM%2fU1niHDSPOtH%2bb9zK%2fa
w0wA3YtPIKA6xxvHC9Sv7A%3d%3d 

 
 

2.2 ส าหรับผู้ถอืหุ้นทีป่ระสงคจ์ะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ  
 

2.2.1 ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหบ้คุคลใดบคุคลหนึง่ตามความประสงคเ์ขา้ประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์แทนได ้  
โดยกรอกขอ้มลูในแบบแจง้การประชมุ และ หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข.  พรอ้มทัง้เตรยีมเอกสารส าหรบัการมอบ
ฉนัทะ  ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัท่ี 4   

 

การมอบฉนัทะขา้งตน้  ผูถื้อหุน้จะตอ้งลงลายมือช่ือในหนงัสอืมอบฉนัทะ  ในช่องผูม้อบฉนัทะ  และใหผู้ร้บัมอบ
ฉนัทะลงนามในช่องผูร้บัมอบฉนัทะ  ใหค้รบถว้น 

 
 
 

2.2.2 กรณีทีผู่ถื้อหุน้ตอ้งการมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัท ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ  ตาม 
รายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่  5  โปรดท าเครื่องหมายหนา้ช่ือกรรมการอิสระ ในหนงัสือมอบ
ฉนัทะ แบบ ข.  ท่ีจดัสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้  พรอ้มทัง้เตรยีมเอกสารส าหรบัการมอบฉนัทะ  ตามรายละเอียดที่ปรากฏ
ในสิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 4    โดยกรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้น
ก าหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ   
   
 

 

https://portal.eservice.set.or.th/Account/?refer=2OE3vlszDzdqM%2fU1niHDSPOtH%2bb9zK%2faw0wA3YtPIKA6xxvHC9Sv7A%3d%3d
https://portal.eservice.set.or.th/Account/?refer=2OE3vlszDzdqM%2fU1niHDSPOtH%2bb9zK%2faw0wA3YtPIKA6xxvHC9Sv7A%3d%3d
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ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
ประกอบการพิจารณาของผู้ถอืหุน้  

ในการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม 
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
 
เลขานกุารบรษัิท ไดจ้ดัท ารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563  ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 29 มิถนุายน 2563 
และคณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า ถกูตอ้งตรงตามมติของที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ จึงขอน าเสนอต่อ  
ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563  ที่ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผู้
ถือหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้(สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2) 
 
วาระที่ 2   พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
 
บริษัทไดจ้ัดท ารายงานคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการด าเนินงานประจ าปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563      
ซึง่แสดงผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 และคณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า ถกูตอ้งและ
เพียงพอ จึงขอน าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 
2563 รายละเอียดปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี ในรูปแบบ QR Code ซึ่งไดส้ง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญ
ประชมุในครัง้นี ้         
 
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับ

รอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

 
บริษัทไดจ้ัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 สิน้สุด        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 แลว้เสรจ็ ซึง่ผูส้อบบญัชีของบรษัิทไดต้รวจสอบแลว้ และคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นว่าถูกตอ้ง ครบถ้วน และเพียงพอ ตามหลกัการบัญชีที่รบัรองทั่วไป        
จึงขอน าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปี 2563 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผูส้อบบญัชีของบริษัทไดต้รวจสอบแล้ว 
และคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบไดแ้สดงความเห็นไวใ้น “รายงานความรบัผิดชอบของ
คณะกรรมการบรษัิทตอ่รายงานทางการเงิน” และ “รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ” ตามล าดบั รายละเอียด
ปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปีในรูปแบบ QR Code ที่ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้ 
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วาระที่ 4  พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2563 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
 

 
นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
“บรษัิทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จากก าไรสะสม และ/หรอื ก าไรส าหรบัปี ทัง้นี ้ การจ่ายเงินปันผล
ใหน้ าปัจจัยต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบ ไดแ้ก่ ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคลอ่งของ
บริษัท  การขยายธุรกิจ  และปัจจัยอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว
ขา้งตน้จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิท และ/หรอื จากที่ประชมุผูถื้อหุน้”  

 

บรษัิทมีก าไรส าหรบัปี 2563 (“ก าไรส าหรบัปี”) และมีก าไรสะสมเหลืออยู่ และเมื่อไดก้นัส ารองตามกฎหมายและ
อื่นๆ ครบถว้นแลว้ บริษัทมีกระแสเงินสดส าหรบัปีเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได ้รวมทัง้ คณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาถึงแผนการลงทนุในโครงการตา่งๆ แลว้เห็นวา่ บรษัิทสมควรท่ีจะจ่ายเงินปันผล ดงันี ้
 

จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด โดยคิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.12 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 
1,286 ลา้นบาท  โดยใหจ้่ายจากก าไรสทุธิส าหรบัปี 2563 คิดเป็นรอ้ยละ 61 ของก าไรสทุธิ  ซึ่งการจ่ายเงินปันผล
ดงักลา่ว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษัิท และเงินปันผลทัง้หมดจะถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามอตัรา
ที่กฎหมายก าหนดไว ้  เนื่องจากบริษัทไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 
7/2563 เมื่อวนัท่ี 10 สงิหาคม 2563 ส  าหรบังวด 6 เดือนแรกของปี 2563 เป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.04 บาท หรอื
คิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 429 ลา้นบาท จึงยงัคงตอ้งจ่ายจากก าไรสทุธิงวด 6 เดือนหลงัของปี 2563 อีกในอตัรา
หุน้ละ 0.08 บาท คิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 857 ลา้นบาท  
 
การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวขา้งตน้    บริษัทจ่ายจากก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงาน   ซึ่งเสียภาษีเงินไดใ้นอตัรา
รอ้ยละ 20  ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ซึง่เป็นบคุคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วไดต้ามมาตรา 
47  ทวิ  แหง่ประมวลรษัฎากร 
 

ก าหนดการเก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผล 
 

รายละเอียด วันที ่
ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิรบัเงินปันผล (Record Date) 29 เมษายน 2564 
วนัก าหนดจา่ยเงินปันผล   18 พฤษภาคม 2564 

 

ส าหรบัการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีเป็นทนุส ารอง   บริษัทไดจ้ดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายครบรอ้ยละ 10 ของ
ทนุจดทะเบียนบรษัิท  ตามที่กฎหมายก าหนดแลว้  จึงไมต่อ้งส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมในครัง้นี ้
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ดงันัน้ จึงขอน าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพื่ออนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี  2563 ตามความเห็นของ
คณะกรรมการบรษัิท  
 
ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงนิปันผลในปีที่ผ่านมา 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2563  
(ปีที่เสนอ) 

ปี 2562 ปี 2561 

1. ก าไรส าหรบัปี ตามงบการเงินรวม (ลา้นบาท)               2,123               2,854               3,801 
2. จ านวนหุน้ (ลา้นหุน้) 10,714 10,714 10,714 
3. ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท/หุน้) 0.20 0.27 0.35 
4. เงินปันผลจ่ายอตัราตอ่หุน้ (บาท/หุน้) 0.12 0.20 0.22 

4.1  เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุน้) 0.04 0.07 0.08 
4.2  เงินปันผลสว่นท่ีเหลอื (บาท/หุน้) 0.08 0.13 0.14 

5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ลา้นบาท) 1,286 2,143 2,357 
5.1  เงินปันผลระหวา่งกาล (ลา้นบาท) 429 750 857 
5.2  เงินปันผลสว่นท่ีเหลอื (ลา้นบาท) 857 1,393 1,500 

6. อตัราการจ่ายเงินปันผลเมื่อเทียบกบัก าไรส าหรบัปี  
    ตามงบการเงินรวม (รอ้ยละ) 

61 75 62 

 

วาระที่ 5  พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
 
ขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ที่ 17 ก าหนดว่า “ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจาก
ต าแหนง่เป็นจ านวนหนึง่ในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่น
ไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สอง
ภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ใหใ้ชว้ิธีจับสลากว่าผูใ้ดจะเป็นผูอ้อก สว่นในปีต่อ ๆ ไป ใหก้รรมการคนที่ไดอ้ยู่ใน
ต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนัน้อาจถกูเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่     
ก็ได”้ ในปีนี ้บรษัิทมีกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหนง่ตามวาระ มี 3 ทา่น คือ  
 

1. นายอดิศร       ธนนนัทน์ราพลู กรรมการ 
2. นายอาชวิณ        อศัวโภคิน กรรมการ 
3. นางสาวอภิญญา      จารุตระกลูชยั  กรรมการ                
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ทัง้นี ้บรษัิทไดป้ระกาศในเว็บไซตข์องบริษัท เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม เพื่อ
เขา้รบัการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทแลว้ ตัง้แต่วนัที่ 1  ตลุาคม 2563  ถึง 31 ธันวาคม 2563  ปรากฏว่า ไม่มี         
ผูถื้อหุน้ทา่นใด เสนอรายช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการสรรหาเป็นกรรมการบรษัิท  
 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาแลว้ เห็นว่ากรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ     
ในปีนีท้ัง้ 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  พ.ศ.2535 และมีความรู ้
ความสามารถ และประสบการณ์สงูในธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตัง้
กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหนง่ตามวาระในปีนีท้ัง้ 3 ทา่นกลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการของบรษัิทอีกวาระหนึง่    
 โดยมีรายละเอียดและประวตัิของกรรมการแตล่ะทา่น ดงัปรากฏตามประวตัิของกรรมการท่ีไดจ้ดัสง่
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3) 
 

นิยามกรรมการอิสระ 

เนื่องจากกรรมการอิสระมีสว่นส าคญัในการสรา้งความเช่ือมั่นแก่นกัลงทนุและช่วยรกัษาสมดลุของ
การบริหารจัดการที่ดี  รวมทัง้เพื่อมุ่งสู่การเป็นบริษัทที่มีบรรษัทภิบาลที่ดีตามหลกัมาตรฐานสากล บริษัทจึงได้
ก าหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ซึ่งมีเกณฑเ์ท่ากบัขอ้ก าหนดขัน้ต ่าของ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์และตลาด
หลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.)  และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (ตลท.)  ดงันี ้

(ก)  ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ยอ่ย บรษัิทรว่ม หรอืนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระราย
นัน้ๆ ดว้ย 

(ข)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ไดเ้งินเดือน
ประจ า หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม บรษัิทยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรอืนิติบคุคลที่
อาจมีความขดัแยง้ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนเขา้รบัต าแหนง่  

(ค)  ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่
เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบตุร  รวมทัง้คู่สมรสของบตุรของผูบ้ริหาร  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ 
หรอืบคุคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย 

(ง)  ไมม่ีหรอืเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม หรือนิติบคุคล
ที่อาจมีความขดัแยง้ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคย
เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ช่กรรมการอิสระ หรอืผูบ้รหิาร ของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัท
ใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม หรอืนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่
นอ้ยกวา่สองปีก่อนเขา้รบัต าแหนง่ 

ความสมัพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติ เพื่อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบริการหรือการใหห้รือรบัความ
ช่วยเหลอืทางการเงิน ดว้ยการรบัหรอืใหกู้ย้ืม ค า้ประกนั การใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์
อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละสามของ
สนิทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบรษัิทหรอืตัง้แตย่ี่สบิลา้นบาทขึน้ไป แลว้แตจ่ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระ
หนีด้ังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาด



(สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 1) 

หนา้ 10 ของ 60 

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย วา่ดว้ยการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบรษัิทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยง
กัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ังกล่าว ใหน้ับรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มี
ความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(จ)  ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม หรือนิติบคุคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง และไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร  หรือหุน้ส่วนของส านัก
งานสอบบญัชี  ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้
สงักดัอยู ่เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนเขา้รบัต าแหนง่ 

(ฉ)  ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรือ
ที่ปรกึษาทางการเงิน ซึง่ไดร้บัคา่บรกิารเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม หรือ
นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้  ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพเป็นนิติบคุคล ใหร้วมถึงการเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้สว่นผูจ้ดัการ ของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้
จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนเขา้รบัต าแหนง่ 

(ช)  ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรอืผูถื้อหุน้ซึง่เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท  

(ซ)  ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการ ของบริษัท หรือ 
บรษัิทยอ่ย หรอืไมเ่ป็นหุน้สว่นท่ีมีนยัในหา้งหุน้สว่น  หรอืเป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มบรหิารงาน  ลกูจา้ง  พนกังาน      
ที่ปรึกษาที่รบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่ง
ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษัิท หรอื บรษัิทยอ่ย 

(ฌ) ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของ
บรษัิท 

 

ภายหลงัไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอิสระที่มีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ฌ) แลว้ 
กรรมการอิสระอาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บรษัิทย่อย บริษัทรว่ม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบ
ขององคค์ณะ (collective decision) ได ้ 
 
นอกจากนี ้บริษัทไดแ้สดงรายละเอียดของความสมัพนัธ์ในลกัษณะที่เก่ียวขอ้งของกรรมการที่ไดร้บัการเสนอช่ือ
แต่งตัง้เก่ียวกับการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน /บริษัท หรือกิจการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์หรอื มีสภาพเป็นการแขง่ขนัทางธุรกิจกบับรษัิท ใน “รายละเอียดและประวตัิของกรรมการแต่ละท่าน 
(สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3) ” 
 
 

วาระที่ 6  พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
 

การก าหนดคา่ตอบแทนใหแ้ก่กรรมการตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 90 บญัญัติว่า 
“หา้มมิใหบ้รษัิทจ่ายเงินหรอืทรพัยส์นิอื่นใดใหแ้ก่กรรมการเวน้แตจ่่ายเป็นคา่ตอบแทนตามขอ้บงัคบัของบรษัิท” 



(สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 1) 

หนา้ 11 ของ 60 

 

ขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ 15 วรรคสอง ก าหนดว่า “กรรมการของบริษัทมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนในการปฏิบตัิหนา้ที่        
อนัไดแ้ก่ เงินเดือน เบีย้ประชมุ เบีย้เลีย้ง โบนสั” 
 

บรษัิทมีขัน้ตอนการเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติให้
น าเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ไดพ้ิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ จากผลประกอบการของ
บรษัิทในภาพรวม การจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้  ภาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการแตล่ะคณะ   
จึงเห็นควรเสนอก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ซึง่ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบีย้
ประชุม  จ านวนเงินไมเ่กิน 12  ลา้นบาท  โดยมีรายละเอียดดงันี ้

หน่วย : บาท 

ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริษัท 

(ต่อเดอืน) 

ค่าเบีย้ประชุม (ต่อคร้ัง) 

คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา   
และก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ   
บรรษัทภบิาล 

2564 
(ปีทีเ่สนอ) 

2563 2564 
(ปีทีเ่สนอ) 

2563 2564 
(ปีทีเ่สนอ) 

2563 2564 
(ปีทีเ่สนอ) 

2563 2564 
(ปีทีเ่สนอ) 

2563 

 ประธานกรรมการ 50,000 50,000 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 

 กรรมการ 40,000 40,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

 กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 40,000 40,000 - - - - - - - - 
 

หมายเหต ุ: -  บรษิัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอ่ืนๆ นอกเหนือจากคา่ตอบแทนรายเดือนและค่าเบีย้ประชมุตามที่เสนอขา้งตน้ 
- ส าหรบักรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารของบรษิัทจะไม่ไดร้บัคา่เบีย้ประชมุไม่ว่ากรณีใด ๆ 

 
โดยในปี 2563   ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ไดอ้นมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 เป็น
จ านวนเงินไม่เกิน 12 ลา้นบาท  ทัง้นีบ้ริษัท ไดจ้่ายค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงินรวม   9,252,000 บาท  โดยแยก
ประเภทคา่ตอบแทน ดงันี ้ 

(หน่วย : บาท )         
 

รายละเอียด 
ค่าตอบแทนส าหรับ ปี 2563  ค่าตอบแทนปี 2563  

ที่ก าหนดไว ้ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

เบีย้ประชุม รวม 

คณะกรรมการบรษัิท 5,400,000 2,480,000 7,880,000  
 

ภายในจ านวนเงนิ 
ไม่เกิน 12 ล้านบาท 

คณะกรรมการตรวจสอบ - 686,000 686,000 
คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน 

- 294,000 294,000 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล - 392,000 392,000 
รวม 5,400,000 3,852,000 9,252,000 



(สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 1) 

หนา้ 12 ของ 60 

 

วาระที่ 7  พิจารณาและอนุมัติโบนัสกรรมการส าหรับปี 2563 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดพ้ิจารณาผลประกอบการของบริษัทแลว้ เห็นสมควรเสนอจ่าย
โบนสักรรมการส าหรบัปี 2563  ใหแ้ก่กรรมการทกุทา่น รวมกนัเป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 12.5 ลา้นบาท    
 
 

วาระที่ 8  พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประจ าปี 2564 

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

 

ขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 37 ก าหนดว่า ”กิจการอนัที่ประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงันี ้ขอ้ (5) แต่งตัง้ผูส้อบ
บญัชีและก าหนดคา่ตรวจสอบบญัชี” 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ไดพ้ิจารณาถึงหนา้ที่และความรบัผิดชอบต่องบการเงินของ
บรษัิทตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ใน “รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ” และ“รายงานความรบัผิดชอบของ
คณะกรรมการบรษัิทตอ่รายงานทางการเงิน” ตามล าดบั ซึง่ไดแ้สดงอยูใ่นรายงานประจ าปีที่ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
(ในรูปแบบ QR Code) พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นี ้ จึงไดเ้สนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณา
อนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี จากบรษัิทส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท ประจ าปี  2564   
ดงัมีรายช่ือผูส้อบบญัชี  ตอ่ไปนี ้
 

1. นางสาวรุง้นภา เลศิสวุรรณกลุ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที ่3516  และ/หรอื  
    

2.  นายชยพล ศภุเศรษฐนนท ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที ่3972  และ/หรอื  
  

3.  นางก่ิงกาญจน ์ อศัวรงัสฤษฎ ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที ่4496  และ/หรอื  
  

4.  นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 4521  และ/หรอื   
     

5.  นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสริกิลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 4807  และ/หรอื  
  

6.  นางสาวสมุนา พนัธพ์งษ์สานนท ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 5872  และ/หรอื  
  

7.  นางสาวเกิดศิร ิ กาญจนประกาศิต  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที ่6014 
  

(นางสาวพิมพใ์จ  มานิตขจรกิจ   เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบรษัิทในรอบปีที่ผา่นมา) 
 

โดยก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีของบรษัิทเป็นจ านวนเงิน 1,450,000 บาท  ซึง่มีขอ้มลูการเปรียบเทียบจ านวน  
คา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีฯ ปีที่ผา่นมาดงันี ้
 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี ปี 2564 (ปีที่เสนอ) ปี 2563  ปี 2562  
คา่สอบบญัชี 1,450,000 บาท 1,450,000 บาท 1,600,000 บาท 
คา่บรกิารอื่น ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 



(สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 1) 

หนา้ 13 ของ 60 

อนึ่ง ผูส้อบบญัชีทัง้ 7 ท่าน  ไม่ไดเ้ป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท ไม่มีความสมัพนัธ์กับบริษัท ไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษัท/
บรษัิทยอ่ย/ผูบ้รหิาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว และไมไ่ดใ้หบ้รกิารเป็นท่ีปรกึษาแก่บริษัท
แตอ่ยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิท 
 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ผูส้อบบญัชีของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทและ
บรษัิทยอ่ยตัง้แตปี่ 2534 – ปัจจบุนั และมีเครอืขา่ยการใหบ้รกิารครอบคลมุในหลายประเทศ เป็นท่ียอมรบัในระดบั
สากล ซึง่ท าใหก้ารสอบบญัชีของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยเป็นมาตรฐานเดียวกนั และมีการปฏิบตัิงานดว้ยดีเสมอมา 
จึงเห็นควรเสนอผูส้อบบญัชี จากบริษัทส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2564 ตาม
รายช่ือผูส้อบบญัชีขา้งตน้ และเสนอคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีของบรษัิทเป็นจ านวนเงิน 1,450,000 บาท 
 
ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายที่จะเปลี่ยนผู้สอบบัญชีทุก ๆ ระยะเวลา 5 ปี ภายใต้บริษัทส านักงานผู้สอบบัญชีเดิม 
เนือ่งจากผูส้อบบญัชีแต่ละท่านนัน้จะมีมมุมองและแนวคิดที่แตกต่างกนั ซึ่งบริษัทเช่ือว่าจะไดข้อ้เสนอแนะที่เป็น
ประโยชนต์อ่บรษัิท 
 
 
วาระที่ 9  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
 

วาระนีก้ าหนดไวเ้พื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามขอ้สงสยั  และ/หรือ  เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทไดชี้แ้จงขอ้ซกัถามหรือ
ขอ้สงสยัตา่ง ๆ (ถา้มี)  



(สิ่งท่ีสง่มาดว้ยลาํดบัท่ี 2)

หนา้ 14 ของ  60



(สิ่งท่ีสง่มาดว้ยลาํดบัท่ี 2)

หนา้ 15 ของ  60



(สิ่งท่ีสง่มาดว้ยลาํดบัท่ี 2)

หนา้ 16 ของ  60



(สิ่งท่ีสง่มาดว้ยลาํดบัท่ี 2)

หนา้ 17 ของ  60



(สิ่งท่ีสง่มาดว้ยลาํดบัท่ี 2)

หนา้ 18 ของ  60



(สิ่งท่ีสง่มาดว้ยลาํดบัท่ี 2)

หนา้ 19 ของ  60



(สิ่งท่ีสง่มาดว้ยลาํดบัท่ี 2)

หนา้ 20 ของ  60



(สิ่งท่ีสง่มาดว้ยลาํดบัท่ี 2)

หนา้ 21 ของ  60



(สิ่งท่ีสง่มาดว้ยลาํดบัท่ี 2)

หนา้ 22 ของ  60



(สิ่งท่ีสง่มาดว้ยลาํดบัท่ี 2)

หนา้ 23 ของ  60



(สิ่งท่ีสง่มาดว้ยลาํดบัท่ี 2)

หนา้ 24 ของ  60



(สิ่งท่ีสง่มาดว้ยลาํดบัท่ี 2)

หนา้ 25 ของ  60



(สิ่งท่ีสง่มาดว้ยลาํดบัท่ี 2)

หนา้ 26 ของ  60



(สิ่งท่ีสง่มาดว้ยลาํดบัท่ี 2)

หนา้ 27 ของ  60



(สิ่งท่ีสง่มาดว้ยลาํดบัท่ี 2)

หนา้ 28 ของ  60



(สิ่งท่ีสง่มาดว้ยลาํดบัท่ี 2)

หนา้ 29 ของ  60



(สิ่งท่ีสง่มาดว้ยลาํดบัท่ี 2)

หนา้ 30 ของ  60



(สิ่งท่ีสง่มาดว้ยลาํดบัท่ี 2)

หนา้ 31 ของ  60



(สิ่งท่ีสง่มาดว้ยลาํดบัท่ี 2)

หนา้ 32 ของ  60



(สิ่งท่ีสง่มาดว้ยลาํดบัท่ี 2)

หนา้ 33 ของ  60



(สิ่งท่ีสง่มาดว้ยลาํดบัท่ี 2)

หนา้ 34 ของ  60



(สิ่งท่ีสง่มาดว้ยลาํดบัท่ี 2)

หนา้ 35 ของ  60



(สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 3) 
 

หนา้ 36 ของ 60 
 

ประวัติกรรมการ บริษัท ควอลิตีเ้ฮ้าส ์จ ากัด (มหาชน) 
 

ชื่อ-นามสกุล : นายอดศิร   ธนนนัทน์ราพลู 
ต าแหน่ง : กรรมการ     
อาย ุ : 67 ปี 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ : 18 ปี (9  พฤษภาคม  2546 – ปัจจบุนั) 
 
ประวัติการศึกษา  

วุฒกิารศึกษา สาขาวชิา สถาบัน 
Stanford Executive Program  (SEP) Graduate School of Business Standford University 
ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
ปรญิญาตร ี บญัชี   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 
ประวัติการอบรม 
สถาบัน/ชื่อหลกัสูตร : สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

ปี 2547 - หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) 
             - หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) 
สถาบนัอื่น 
หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู  สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุน่ท่ี 2      
 

ประสบการณท์ างาน 5 ปียอ้นหลังโดยสังเขป 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์2 แห่ง 
2546 – ปัจจบุนั 

มี.ค.2561-ปัจจบุนั 
กรรมการ 
กรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน 

บมจ. ควอลติีเ้ฮา้ส ์ พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

2556 – ปัจจบุนั 

 
2545 - มี.ค.2556 

กรรมการ และกรรมการ
ผูจ้ดัการ  

กรรมการและรองกรรมการ
ผูจ้ดัการ 

บมจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์ พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์7 แห่ง 
2556 - ปัจจบุนั กรรมการ Land and Houses U.S.A., INC.   พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
2548 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. แอล แอนด ์เอช  พรอ็พเพอรต์ี ้ พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
2547 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. แอล  เอช  แอสเซท พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
2547 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. แอล  เอช  เรยีลเอสเตท พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
2545 - ปัจจบุนั กรรมการ กองทนุอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธิเรยีกรอ้ง 

แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์ II 
พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

2544 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. แอลเอช  เมืองใหม ่ พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
2534 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. แอล เอช มอลล ์แอนด ์โฮเทล พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์



(สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 3) 
 

หนา้ 37 ของ 60 
 

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอืน่ (ไม่รวม บมจ. ควอลิตีเ้ฮ้าส)์ 

บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย ์

บริษัท หรือกิจการที่ไม่ได ้
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์

บริษัท หรือ กิจการที่อาจเกดิความ
ขัดแยง้ทางผลประโยชนห์รือมสีภาพ
เป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกับบริษัท จ านวน ประเภทกรรมการ 

1 แหง่ กรรมการ  และกรรมการผูจ้ดัการ  
บมจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์

จ านวน 7  แหง่ ไมม่ี 
 

 
การถอืหุน้ในบริษัท   : 1,101 หุน้  คิดเป็นรอ้ยละ 0.00001 ของหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 

(ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2563) 

 
สรุปจ านวนคร้ังที่เข้าร่วมประชุมส าหรับในปี 2563 ที่ผ่านมา  ดังนี ้
การประชมุคณะกรรมการบรษัิท :  บรษัิทจดัประชมุทัง้หมด 10 ครัง้ กรรมการไดเ้ขา้รว่มประชมุจ านวน  10 ครัง้ 
การประชมุคณะกรรมการสรรหา :  บรษัิทจดัประชมุทัง้หมด 3 ครัง้ กรรมการไดเ้ขา้รว่มประชมุจ านวน  3 ครัง้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 3) 
 

หนา้ 38 ของ 60 
 

ประวัติกรรมการ บริษัท ควอลิตีเ้ฮ้าส ์จ ากัด (มหาชน) 
ชื่อ-นามสกุล : นายอาชวิณ   อศัวโภคิน 
ต าแหน่ง : กรรมการ     
อาย ุ : 46 ปี 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ : 4 ปี (26 ธนัวาคม  2560 – ปัจจบุนั) 
 

ประวัติการศึกษา   
วุฒกิารศึกษา สาขาวชิา สถาบัน 

ปรญิญาตร ี วิศวกรรมอตุสาหกรรม   มหาวิทยาลยัเพนซิลวาเนยี สหรฐัอเมรกิา 
ปรญิญาตร ี เศรษฐศาสตร ์การเงิน มหาวิทยาลยัเพนซิลวาเนยี สหรฐัอเมรกิา 

 
ประวัติการอบรม 
สถาบัน/ชื่อหลกัสูตร : สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
 ปี 2557  - หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) 
ประสบการณท์ างาน 5 ปียอ้นหลังโดยสังเขป 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์3 แห่ง 
2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์ พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. ควอลติีเ้ฮา้ส ์ พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ   บมจ. โฮม โปรดกัส ์เซ็นเตอร ์ คา้ปลกี 
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์1 แห่ง 
2561 – ปัจจบุนั 
 
 
 
2554 – 2561 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร
การตลาด  สายการตลาดและ
ช่องทางการขาย 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ         

กลุ่มผลติภณัฑแ์ละตราสารหนี ้

ต่างประเทศ 

บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ         
ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอืน่ (ไม่รวม บมจ. ควอลิตีเ้ฮ้าส)์ 
บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย ์

บริษัท หรือกิจการ
ที่ไม่ได้จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย ์

บริษัท หรือ กิจการที่อาจเกดิความ
ขัดแยง้ทางผลประโยชนห์รือมสีภาพ
เป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกับบริษัท จ านวน ประเภทกรรมการ 

2 แหง่ กรรมการ  บมจ. โฮม โปรดกัส ์เซน็เตอร ์ ไมม่ี ไมม่ี 
          กรรมการ  บมจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์   

 

การถอืหุน้ในบริษัท   : ไมม่ี 
(ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2563) 

สรุปจ านวนคร้ังที่เข้าร่วมประชุมส าหรับในปี 2563 ที่ผ่านมา  ดังนี ้
การประชมุคณะกรรมการบรษัิท :  บรษัิทจดัประชมุทัง้หมด 10 ครัง้ กรรมการไดเ้ขา้รว่มประชมุจ านวน  10 ครัง้ 



(สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 3) 
 

หนา้ 39 ของ 60 
 

ประวัติกรรมการ บริษัท ควอลิตีเ้ฮ้าส ์จ ากัด (มหาชน) 
 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอภิญญา   จารุตระกลูชยั 
ต าแหน่ง : กรรมการ    รองกรรมการผูจ้ดัการ    
  ผูร้บัผิดชอบสงูสดุสายงานบญัชีและการเงิน และ  เลขานกุารบรษัิท   
อาย ุ : 59 ปี 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ : 3 ปี (10  สงิหาคม  2561 – ปัจจบุนั) 
 

ประวัติการศึกษา 

วุฒกิารศึกษา สาขาวชิา สถาบัน 
ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์
ปรญิญาตร ี บรหิารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

 

ประวัติการอบรม 

สถาบัน/ชื่อหลกัสูตร : สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 ปี 2559 หลกัสตูร How to Develop Risk Management (HRP) , 
 Director Accreditation Program : (DAP) 
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  
TLCA CFO Professional Development Program 2020 

 ครัง้ที่ 4/2020  “Capital Structure  and funding  strategy”   
 ครัง้ที่ 6/2020 “Update on taxes and foreign investment issues” 
 ครัง้ที่ 7/2020  “Data privacy law and cyber security” 
 ครัง้ที่ 8/2020  “Strategic  Financial  Communication” 

TLCA CFO Professional Development Program 2019  
หลกัสตูรพืน้ฐานเลขานกุารบรษัิท  (FCS ) 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
Strategic CFO in Capital Markets รุน่ท่ี 1  
สถาบันอืน่ 
สญัญาเชา่ตอ่งบการเงินและอตัราสว่นทางการเงินท่ีส าคญั / สภาวิชาชีพบญัชีฯ 
การบญัชี ภาษีเงินไดปี้ 2562 
 
 

ประสบการณท์ างาน 5 ปียอ้นหลังโดยสังเขป 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์1 แห่ง 
10 ส.ค.2561–ปัจจบุนั 
1 มิ.ย.2559 – ปัจจบุนั 
1 พ.ค.2559 – ปัจจบุนั 
 
 
2558 – ปัจจบุนั 
 
2558 – 2559 

กรรมการ  
เลขานกุารบรษัิท 
รองกรรมการผูจ้ดัการ  และ
ผูร้บัผิดชอบสงูสดุสายงานบญัชีและ
การเงิน     
กรรมการบรหิารความเสีย่ง และ
กรรมการบรรษัทภิบาล 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

บมจ. ควอลติีเ้ฮา้ส ์ พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์



(สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 3) 
 

หนา้ 40 ของ 60 
 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์11 แห่ง 
2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. คิว.เอช.อินเตอรเ์นชั่นแนล อสงัหารมิทรพัยใ์หเ้ชา่ 
2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. กสัโต ้วิลเลจ พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เดอะ คอนฟิเดน้ซ ์ พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เซนเตอร ์พอยต ์ฮอสพิทอลติี ้ อสงัหารมิทรพัยใ์หเ้ชา่ 
2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. คาซา่ วิลล ์(ประจวบคีรขีนัธ ์2554) พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. คาซา่ วิลล ์(ระยอง 2553) พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. คาซา่ วิลล ์(ชลบรุ ี2554) พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. คิว.เฮา้ส ์พรคีาสท ์ ผลติและขายวสัดุ

อปุกรณ ์การก่อสรา้ง 
2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. คาซา่ วิลล ์(เพชรบรุ ี2553) พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. คาซา่ วิลล ์ พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. คิว.เอช. แมเนจเมน้ท ์ บรกิาร 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอืน่ (ไม่รวม บมจ. ควอลิตีเ้ฮ้าส)์ 

บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย ์

บริษัท หรือกิจการที่ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์

บริษัท หรือ กิจการที่อาจเกดิความขดัแยง้
ทางผลประโยชนห์รือมีสภาพเป็นการ

แข่งขนัทางธุรกิจกบับริษัท จ านวน ประเภทกรรมการ 
ไมม่ี ไมม่ี จ านวน 11 แหง่ ไมม่ี 

 

การถอืหุน้ในบริษัท   : ไมม่ี 
(ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2563) 

  
สรุปจ านวนคร้ังที่เข้าร่วมประชุมส าหรับในปี 2563  ที่ผ่านมา  ดังนี ้
1. การประชมุคณะกรรมการบรษัิท :   บรษัิทจดัประชมุทัง้หมด 10  ครัง้ กรรมการไดเ้ขา้รว่มประชมุจ านวน  10 ครัง้ 
2. การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง :   บรษัิทจดัประชมุทัง้หมด 1 ครัง้ กรรมการไดเ้ขา้รว่มประชมุจ านวน  1 ครัง้ 
3. การประชมุคณะกรรมการบรรษัทภิบาล :  บรษัิทจดัประชมุทัง้หมด 4 ครัง้  กรรมการไดเ้ขา้รว่มประชมุจ านวน  3 ครัง้ 
 



(สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดับที่ 4) 
 

หนา้ 41 ของ 60 
 

เงือ่นไขและวิธีการมอบฉันทะในการเขา้ร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2564  
(ประชุมแบบผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(e-AGM)) 

 

บริษัท ควอลติีเ้ฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) 
 

 
บริษัท ควอลิตีเ้ฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "บริษัท") เห็นควรก าหนดใหม้ีการตรวจสอบเอกสาร 

หรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรอืผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้รว่มประชุม เพื่อใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปดว้ย
ความโปรง่ใส ชอบธรรม และเป็นประโยชนต์อ่ผูถื้อหุน้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
 การมอบฉันทะ 
 

- ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วม
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนตามแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่แนบมาพรอ้มนี ้

 
- ผูม้อบฉนัทะอาจแสดงความประสงคท์ี่จะออกเสียงลงคะแนนไดใ้นแต่ละวาระของการประชุมว่า  เห็น

ดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง โดยก าหนดไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะเพื่อใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ  ออกเสียง
ลงคะแนนตามความประสงคข์องผูม้อบฉนัทะ 

 
- ให้ผู้รบัมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ /หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก

ประธานที่ประชมุก่อนเวลาประชมุ โดยหนงัสือมอบฉนัทะใหก้รอกขอ้มลูและลงลายมือช่ือใหค้รบถว้น 
หากมีการแกไ้ข หรอืขีดลบขอ้ความที่ส  าคญัผูม้อบฉนัทะตอ้งลงนามก ากบัไวท้กุแหง่ หนงัสอืมอบฉนัทะ
ตอ้งติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

 
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 

 

(1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา  ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี ้
 
 แบบแจง้การประชุม  ซึ่งผูร้บัมอบฉันทะลงลายมือช่ือแลว้ พรอ้มระบุอีเมล และ

เบอรโ์ทรศพัท ์(ส าหรบั OTP) ของผูร้บัมอบฉนัทะ  
 
 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัวขา้ราชการหรือส าเนา
หนงัสอืเดินทาง (ในกรณีผูม้อบฉนัทะเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผูม้อบฉนัทะ พรอ้ม
ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 

 
 

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรอืส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการหรอืส าเนา
หนงัสอืเดินทาง (ในกรณีผูร้บัมอบฉนัทะเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ 
พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูร้บัมอบฉนัทะ  



(สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดับที่ 4) 
 

หนา้ 42 ของ 60 
 

 
(2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี ้ 

 
 แบบแจง้การประชุม   ซึ่งผูร้บัมอบฉันทะลงลายมือช่ือแลว้  พรอ้มระบุอีเมล และ

เบอรโ์ทรศพัท ์(ส าหรบั OTP)  ของผูร้บัมอบฉนัทะ 
 

 หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือ
รบัรองนิติบุคคล ซึ่งออกใหโ้ดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์หรือ
หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งไมเ่กิน 30 วนั พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 
  

 กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบส าเนาหนงัสือ
รบัรองนิติบุคคลซึ่งออกใหโ้ดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์หรือ
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งไม่เกิน 30 วนั ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนาม
ผกูพนันิติบคุคลนัน้ พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

 
 กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ใหส้่งส าเนาหนงัสือ 

รบัรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอ  านาจของประเทศที่นิติ
บุคคลนัน้ตัง้อยู่ หนงัสือรบัรองการเป็นนิติบุคคลดงักล่าว จะตอ้งผ่านการรบัรอง
จากโนตารพีบับลคิหรอืหนว่ยราชการท่ีมีอ  านาจไมเ่กิน 1 ปี 

 
 ส าหรบันิติบคุคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้ง

จัดท าค าแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพรอ้มกันดว้ยและใหผู้ม้ีอ  านาจลงนาม
ผกูพนันิติบคุคลนัน้ ลงนามรบัรองความถกูตอ้งของค าแปล 

 
 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรอืส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการหรอืส าเนา

หนงัสอืเดินทาง (ในกรณีผูร้บัมอบฉนัทะเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ 
พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูร้บัมอบฉนัทะ  
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หมายเหตุ 
 
(1) ขอใหผู้ร้บัมอบฉนัทะจัดส่งเอกสารพรอ้มกับหนงัสือมอบฉันทะ ดงัรายละเอียดข้างตน้ และสแกน เอกสารส่ง
มายงั e-mail: corp_secretary@qh.co.th และสง่เอกสารตน้ฉบบัมายงับริษัทตามที่อยู่ดา้นลา่งนี ้ ภายในวนัที่  19 
เมษายน  2564   เมื่อบรษัิทไดต้รวจสอบ ความถกูตอ้งของขอ้มลูและรายช่ือผูถื้อหุน้ตามขอ้มลู ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อ
หุน้ (Record Date) แลว้ บริษัทจะส่งช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหสัผ่าน (Password ) ไปยงัอีเมลของผูร้บัมอบฉนัทะ 
เพื่อใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ   ลงช่ือเขา้ใชร้ะบบการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์ (e-AGM) อยา่งไรก็ตาม บริษัท
ขอความรว่มมือผูถื้อหุน้ มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทแทนการเขา้รว่มประชมุผา่นระบบดว้ยตนเอง 
 
(2) บรษัิทไดจ้ดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข.ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แต่ละรายตามแบบที่ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้     เรือ่งก าหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2550  ซึง่ก าหนดไว ้3 แบบดงันี ้
 

แบบ ก.   เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทั่วไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซอ้น 
แบบ ข.   เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั 
แบบ ค.   เป็นแบบที่ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดียนในประเทศไทย  

เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 
 
 ผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลด หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไดจ้าก www.qh.co.th   หวัขอ้ 
นกัลงทนุสมัพนัธ ์
 
(3) ช่องทางการติดตอ่ 
  

 ฝ่ายเลขานกุารบรษัิท  
 บรษัิท ควอลติีเ้ฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน)  
 เลขที่  1  อาคารคิวฮา้ส ์ ลมุพินี  ถนนสาทรใต ้  แขวงทุม่มหาเมฆ   เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120  
 e-mail: corp_secretary@qh.co.th        โทรศพัท ์02 677 7000  

mailto:corp_secretary@qh.co.th
http://www.qh.co.th/
mailto:corp_secretary@qh.co.th
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 ข้อมูลกรรมการอิสระทีเ่ป็นตวัแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 
 

 
1.  ชื่อ : นายสุริย ์ บัวคอม  
 

ต าแหน่ง  : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และ 
กรรมการตรวจสอบ 

         
อาย ุ : 77 ปี  

 
ที่อยู ่ : 99/55   หมู ่11  ต าบลบา้นพรา้ว  อ าเภอบา้นนา  

จงัหวดันครนายก   26110 
             

ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา    :  วาระท่ี 6 และ 7 
 
ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอืน่ๆ :  ไมม่ี 
ในวาระที่จะพิจารณา 
 
 
 

2.  ชื่อ : นายราชัย   วัฒนเกษม  
 

ต าแหน่ง  : กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
   กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  

      
อาย ุ : 74 ปี  

 
ที่อยู ่  : 200/1  ถนนรามค าแหง  แขวงหวัหมาก  
   เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร  10240 

             
ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา    :  วาระท่ี 6 และ 7 
 
ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอืน่ๆ :  ไมม่ี 
ในวาระที่จะพิจารณา 
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ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน 
 

 
1. การเรียกประชุม 

(ขอ้ 32) คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้ เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนั
สิน้สดุรอบปีบญัชีของบรษัิท การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากที่กลา่วแลว้ ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการ
จะเรยีกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุน้
นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด   จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการ
เรยีกประชมุผูถื้อหุน้ เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แตต่อ้งระบเุรือ่งและเหตผุลในการที่ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนใน
หนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้ภายในสี่สิบหา้ (45) วนั นบัแต่วนัที่ไดร้บั
หนงัสอืจากผูถื้อหุน้ 

 ในกรณีที่คณะกรรมการไมจ่ดัใหม้ีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาขา้งตน้ ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึ่งเขา้ช่ือกนัหรือ   ผู้
ถือหุน้คนอื่นๆ รวมกันไดจ้ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายใน สี่สิบหา้ (45) วันนับแต่ครบก าหนด
ระยะเวลาขา้งตน้ ในกรณีเช่นนี ้ใหถื้อว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุน้ที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทตอ้งรบัผิดชอบ
คา่ใชจ้่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร  

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคก่อนครัง้ใด จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่ง
มารว่มประชมุไมค่รบองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 34 ผูถื้อหุน้ตามวรรคก่อนตอ้งรว่มกนัรบัผิดชอบชดใชค้่าเสียหายที่เกิด
จากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษัิท 

(ขอ้ 33) ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจัดท าเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบสุถานที่ วนั เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร และความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง
ดงักลา่ว โดยจดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ทราบไมน่อ้ยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชุมในหนงัสือพิมพก์่อน
วนัประชมุติดตอ่กนั 3 วนั ก่อนวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่ 3 วนั 

ใหค้ณะกรรมการหรอืกรรมการท่ีไดร้บัมอบหมายเป็นผูก้  าหนด วนั เวลา และสถานท่ีที่ประชมุผูถื้อหุน้ ซึง่สถานที่ที่จะ
ใชเ้ป็นที่ประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งอยู่ในทอ้งที่อนัเป็นที่ตัง้ของส านกังานใหญ่ หรือส านกังานสาขาหรือจงัหวดัใกลเ้คี ยงกบัที่ตัง้ของ
ส านกังานใหญ่และส านกังานสาขา หรอืจงัหวดัอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นวา่เหมาะสม 

 
2. องคป์ระชุม 

(ขอ้ 34) ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 คน 
และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมดหรือมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อ
หุน้ (ถา้มี) มาประชมุไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวน
หุน้ท่ีจ าหนา่ยไดท้ัง้หมด จึงจะเป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแลว้ถึง 1 ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้ร่วม
ประชมุไมค่รบองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไว ้หากวา่การประชมุผูถื้อหุน้นัน้ไดเ้รยีกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหก้ารประชมุเป็น
อนัระงบัไป หากวา่การประชมุผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหค้ณะกรรมการนดัประชุมใหม่ และ
ใหส้่งหนงัสือนัดประชุมไปยังผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บงัคับว่าจะตอ้งครบองค์
ประชมุ 
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3. การมอบฉันทะ 

(ขอ้ 35) ในการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้อาจมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็
ได ้หนงัสอืมอบฉนัทะจะตอ้งลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะและจะตอ้งเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด 

หนงัสอืมอบฉนัทะนีจ้ะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการหรือผูท้ี่ประธานก าหนด ณ ที่ประชุมก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้
ประชมุ 

 
4. คะแนนเสียง 

(ขอ้ 36) ในการออกเสียงลงคะแนนใหหุ้น้หนึ่งหุน้มีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ย
คะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนน
เสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

(2)  ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(ก)  การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
(ข)  การซือ้หรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทอื่นหรอืบรษัิทเอกชนมาเป็นบรษัิท 
(ค)  การท า แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบรษัิททัง้หมด หรอืบางสว่นท่ีส าคญั 
(ง)  การมอบหมายใหบ้คุคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบรษัิท 
(จ)  การรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 
(ฉ)  การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิหรอืขอ้บงัคบั 
(ช)  การเพิ่มหรอืลดทนุของบรษัิทหรอืการออกหุน้กู ้
(ซ)  การควบหรอืเลกิบรษัิท 
 

5. การจ่ายเงนิปันผลและจัดสรรก าไรสุทธิ 
(ขอ้ 42) ภายใตข้อ้บงัคบัขอ้ 43. หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยงัมี

ยอดขาดทนุสะสมอยู่หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผล ในกรณีที่บริษัทมีก าไรใหค้ณะกรรมการของบริษัทเสนอแนะใหท้ี่ประชุมแบ่งผล
ก าไรสทุธิของบรษัิทหลงัจากช าระภาษีอากรแลว้ เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตราบเทา่ที่ไมเ่สยีหายตอ่ทนุของบรษัิท 

เงินปันผลใหแ้บง่ตามจ านวนหุน้ หุน้ละเทา่ ๆ กนั 
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควร

พอท่ีจะท าเช่นนัน้ และรายงานใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 
การจ่ายเงินปันผล ใหก้ระท าภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการลงมติแลว้แต่กรณี ทัง้นี ้

ใหแ้จง้เป็นหนงัสอืไปยงัผูถื้อหุน้และใหโ้ฆษณาค าบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพภ์ายใน 1 เดือนนบัแต่วนัที่ที่
ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิ หรอืคณะกรรมการลงมติแลว้แตก่รณี 

(ขอ้ 43) บริษัทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี    
หกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียนนอกจาก
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เงินส ารองที่ไดร้ะบไุวแ้ลว้ คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ใหล้งมติเพื่อจดัสรรเงินไวเ้ป็นทนุส ารองอย่างอื่นตามที่
เห็นสมควรเพื่อด าเนินกิจการของบรษัิทก็ได ้

 
6. ผู้สอบบัญชี 

(ขอ้ 40) คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการท างบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีของบริษัทเสนอต่อที่
ประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมตัิ งบดุล และบญัชีก าไรขาดทุนนี ้คณะกรรมการตอ้งจัดให้
ผูส้อบบญัชีซึง่มิใช่กรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรอืผูด้  ารงต าแหนง่หนา้ที่ใด ๆ ของบรษัิทไดต้รวจสอบใหเ้สรจ็ก่อนน าเสนอต่อที่
ประชมุผูถื้อหุน้ 

ผูส้อบบญัชีมีสทิธิท าค าชีแ้จงเป็นหนงัสอืเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ และมีหนา้ที่เขา้รว่มประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้
ของบรษัิททกุครัง้ที่มีการพิจารณางบดลุ บญัชีก าไรขาดทนุ และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษัทเพื่อชีแ้จงการตรวจสอบบญัชี
ตอ่ผูถื้อหุน้ และใหบ้รษัิทจดัสง่รายงานและเอกสารของบรษัิทท่ีผูถื้อหุน้จะพงึไดร้บัในการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้นัน้แก่ผูส้อบบญัชี
ดว้ย  

  
หมายเหต ุ: ทา่นผูถื้อหุน้สามารถเขา้ไปตรวจสอบขอ้มลูขอ้บงัคบับรษัิทฉบบัเต็มไดท้ี่ www.qh.co.th 
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แบบฟอรม์ขอรับหนังสอืรายงานประจ าปี 2563 
 

วนัท่ี  .............................................................. 
 
เรือ่ง ขอรบัหนงัสอืรายงานประจ าปี 2563  (บรษัิทจะจดัสง่ใหภ้ายหลงัวนัประชมุผูถื้อหุน้) 

 ฉบบัภาษาไทย        ฉบบัภาษาองักฤษ     
 
เรยีน คณุชินเดช  สริพิรพิศาล 

Corporate Legal   Secretary 
 

ดว้ยขา้พเจา้เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท ควอลติีเ้ฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษัิท”) มีความประสงคท์ี่จะใหบ้รษัิทจดัสง่หนงัสอื
รายงานประจ าปี 2563  ส  าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 (ประชมุแบบผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(e-AGM)) 
ใหแ้ก่ขา้พเจา้ตามรายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้
 
ช่ือ-นามสกลุผูถื้อหุน้................................................................................................................................. 

ที่อยูท่ี่จะใหจ้ดัสง่  เลขที.่........................ตรอก/ซอย……………………….. ถนน …………………………….   

ต าบล/แขวง  …………………………..  อ าเภอ/เขต ………………………….. จงัหวดั ………………………. 

รหสัไปรษณีย ์…………………………. โทรศพัท ์……………………………………………………………….. 

 
 

ลงช่ือ……………………………………………..ผูถื้อหุน้ 
 (...............................................................) 
 

เมื่อทา่นกรอกขอ้มลูแลว้เสรจ็ กรุณาสง่เอกสารมายงับรษัิท ทาง อีเมล : chinnadej.s@qh.co.th    
 
 
ฝ่ายเลขานกุารบรษัิท 
โทรศพัท ์:    0-2677-7000 ตอ่ 605 

mailto:chinnadej.s@qh.co.th%20%20ภายใน


คู่ มื อ ก า ร ใ ช้ ง า น ร ะ บ บ
ปร ะ ชุ ม อิ เ ล็ ก ท รอนิ ก ส์
ส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

DAP e-Shareholder Meeting

บริการโดย บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จ ากัด (DAP) กลุ่มบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(สิ่งท่ีสง่มาดว้ยลาํดบัท่ี 8)
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สารบัญ

เตรียมพร้อมก่อนใช้งานระบบประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้น 
(DAP e-Shareholder Meeting)

1

2

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม 3

การใช้งานฟังก์ชั่นถามค าถาม4

การใช้งานฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง5

การต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ (reset password)6

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Register)
ส าหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้บัตรประจ าตวัประชาชน
ในการยืนยันตัวตน

(สิ่งท่ีสง่มาดว้ยลาํดบัท่ี 8)
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เตรียมพร้อมก่อนใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการประชุม
ผู้ถือหุ้น (DAP e-Shareholder Meeting)

1

เตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีกล้องถ่ายรูป เพื่อใช้ลงทะเบียนการเข้าประชุม 

PC Computer Notebook Tablet Mobile

สามารถเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผ่าน Web Browser 

รองรับบนระบบปฎิบตัิการ

IOS android

Google Chrome
(แนะน า)

Safari Internet Explorer

เตรียมหลักฐานการพิสูจน์ตวัตน

บัตรประจ าตัวประชาชน

ดาวน์โหลด Cisco WebEx Meeting application*

*สามารถใช้งานผ่าน Web Browser ได้ กรณีไม่ต้องการดาวน์โหลด application 
androidIOS

(สิ่งท่ีสง่มาดว้ยลาํดบัท่ี 8)
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ช่องทางการลงทะเบียนเข้าประชุมส าหรับผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงคจ์ะใช้บัตรประจ าตัวประชาชน
ในการยืนยันตัวตน

ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงคจ์ะใช้เอกสารอื่น ๆ อาทิ บัตรทาง
ราชการอื่น / หนังสือเดินทาง ในการยืนยันตัวตน
ผู้ถือหุ้นนิติบุคคล

ลงทะเบียนผ่านระบบ DAP 
e-Shareholder Meeting 

ส่งเอกสารยืนยันตัวตน* ให้เจ้าหน้าที่
ของบริษัทจดทะเบียนเพื่อลงทะเบียน
เข้าประชุม

1

2

3

ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมสามารถมอบฉันทะได้ กรุณาศึกษารายละเอียดการมอบฉันทะ ได้ใน
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

DAP 
e-Shareholder 

Meeting

กรณีเข้าประชุมด้วยตัวเอง

กรณีมอบฉันทะ

* กรุณาศึกษารายละเอียดการลงทะเบียน อาทิ เอกสาร / ช่องทางการน าส่งเอกสาร ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

DAP 
e-Shareholder 

Meeting

เตรียมพร้อมก่อนใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการประชุม
ผู้ถือหุ้น (DAP e-Shareholder Meeting)

1

(สิ่งท่ีสง่มาดว้ยลาํดบัท่ี 8)
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ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Register)
ส าหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้บัตรประจ าตัวประชาชนในการยืนยันตัวตน

2

1. ลงทะเบียนได้จากลิงค์การลงทะเบียนที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
2. กดเลือก “ลงทะเบียน”

3. ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเง่ือนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting
โดยท าเครื่องหมาย  และกดปุ่ม “ตกลง”

(สิ่งท่ีสง่มาดว้ยลาํดบัท่ี 8)
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4. ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลตามที่ระบุ ได้แก่ 
4.1 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
4.2 เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน และเลขที่หลังบัตร (กรอกเฉพาะตัวเลขไม่ต้องขีด)
4.3 วัน เดือน ปี (พ.ศ.) เกิด 
4.4  อีเมล (ส าหรับใช้เป็น username ในการเข้าระบบ)
4.5 หมายเลขโทรศัพท์มอืถือ (กรอกเฉพาะตัวเลขไม่ต้องขีด)
4.6  รหัสผ่าน และยืนยันรหัสผ่าน 

5. ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยท าเครื่องหมาย 
6. กดปุ่ม “ด าเนินการต่อ” 

6. กดขอรหัส OTP โดยระบบจะท าการจัดส่งรหัส OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ได้กรอกไว้ตอนต้น

การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15
ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้ 
1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ 
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Register)
ส าหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้บัตรประจ าตัวประชาชนในการยืนยันตัวตน

2

(สิ่งท่ีสง่มาดว้ยลาํดบัท่ี 8)
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7. ระบบจะส่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง

8. หลังจากตรวจสอบความถูกต้องกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง 
ผู้ถือหุ้นท าการถ่ายรูป โดยกดที่รูปภาพระบบจะเปิดฟังก์ชั่นกล้องถ่ายรูป และให้ผู้ถือหุ้นท าการ
ถ่ายภาพตนเองพร้อมบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 3 ขั้นตอน ดังนี้

รูปที่ 1  :  รูปปัจจุบัน
รูปที่ 2  :  รูปบัตรประจ าตัวประชาชน
รูปที่ 3  :  รูปปัจจุบันคู่กับบัตรประจ าตัวประชาชน 

9. ตรวจสอบข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้องให้กดปุ่ม “ยืนยัน”  

10. ผู้ถือหุ้น จะได้รับอีเมลเพื่อแจ้งผลการลงทะเบียน หากไม่พบอีเมลโปรดตรวจสอบ Junk Email 
หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียน)   

ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช)้ และ Password (รหัสผ่าน) 
ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Register)
ส าหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้บัตรประจ าตัวประชาชนในการยืนยันตัวตน

2

(สิ่งท่ีสง่มาดว้ยลาํดบัท่ี 8)
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ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม 3

ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าร่วมการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. เข้าสู่ระบบได้ท่ี https://portal.eservice.set.or.th
2. กดเลือก “เข้าสู่ระบบ”
3. กรอก ชื่อผู้ใช้งาน (Username) ได้แก่ อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ และรหัสผ่าน (Password)
4. กรอก รหัส OTP ที่ส่งไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ท าการลงทะเบียนไว้

5. ระบบจะแสดงรายการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมดท่ีผู้ถือหุ้นได้ท าการลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า โดยสามารถเลือกให้แสดงได้ 2 แบบ
5.1 มุมมองของปฎิทิน
5.2   มุมมองรายการประชุม (list)

6. ผู้ถือหุ้นเลือกบริษัทจดทะเบียนที่ต้องการเขา้ประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบบจะแสดงข้อมูลรายละเอียดการประชมุ เช่น วันที่
ประชุม วาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมในแต่ละวาระ เป็นต้น 

7. กดเข้าร่วมประชุม ที่มุมขวาด้านล่างของหน้าจอ และกดยอมรับข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บรกิารก่อนเข้าร่วมประชุม
8. ผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมผ่านโปรแกรม Webex เพื่อรอเวลาเริ่มประชุม 
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การใช้งานฟังก์ช่ันถามค าถาม4

1. กดแจ้งความประสงค์เพือ่ถามค าถามที่ปุ่ม “ส่งค าถาม” 
2. พิมพ์ค าถามที่ต้องการสอบถามไว้เบื้องต้น และกดปุ่ม “ยืนยัน” ค าถามจะถูกส่งเข้าควิรอไว้ 

เมื่อเจ้าหน้าที่บริษัทจดทะเบียน แจ้งให้ผู้ถือหุ้นถามค าถามได้ ให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการถามค าถามในวาระนั้น ๆ   กลับไปยังระบบ 
DAP e-Shareholder Meeting และด าเนินการตามขัน้ตอนต่อไปน้ี

การแจ้งความประสงค์ในการถามค าถาม

การถามค าถามเมื่อถึงควิในการถาม

1. เมื่อถึงวาระการถามค าถาม บริษัทจดทะเบียนจะเรียกชื่อผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมค์ หรือทั้งไมค์และภาพ (VDO) 
บนระบบ WebEx เพื่อถามค าถามด้วยตัวท่านเองอีกครั้ง 

1.1 กดปุ่ม Unmute me 

1.2 หากปรากฎตามไอคอนด้านล่างให้กดปุ่ม Unmute ซ้้าอีกครั้ง
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3. หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และบริษัทได้ประกาศผลคะแนนเป็นที่เรยีบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นสามัญกดดูผล
คะแนนของแต่ละวาระได้ด้วยตนเอง โดยการกดไอคอน 

การใช้งานฟังก์ช่ันลงคะแนนเสียง5

1. เมื่อถึงวาระลงคะแนน บริษัทจดทะเบียนจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบและท าการเปิดระบบลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
ให้กลับไปยังระบบ DAP e-Shareholder Meeting และกดที่ปุ่มลงคะแนน

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

2. เลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนมีให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”

หมายเหตุ : การลงคะแนนเสียงสามารถก าหนดให้คล้ายกับการประชุมในรปูแบบ Physical Meeting ได้ กล่าวคือ เฉพาะ
ผู้ถือหุ้นที่ต้องการลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เท่านั้นท่ีต้องกดลงคะแนนเสียง หาก “เห็นด้วย” ไม่
ต้องด าเนินการใดๆ ทั้งนี้ บริษัทจดทะเบียนต้องเป็นผู้ก าหนดและแจ้งเง่ือนไขการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการ
ประชุม

ข้อมูลสรุปผลการลงคะแนนเสียงการประชุม
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ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่  6

กรณีที่ผู้ถือหุ้นลืมรหัสผ่านสามารถขอต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ (reset password) โดยกดที่ปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน”

วิธีต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ท าได้ 2 วิธี ดังนี้

1. ต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยอีเมล

กรอกอีเมลที่ท าการลงทะเบียน ตรวจสอบอีเมลและท าการต้ังค่ารหัสใหม่ ต้ังรหัสผ่านใหม่

2. ต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยรหัส OTP

ขอต้ังค่ารหัสผ่านด้วยโทรศพัท์มือถือ กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ขอรหัส OTP และกรอกรหัส OTP ต้ังรหัสผ่านใหม่
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Download คู่มือการใช้งาน

ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการ ได้ที่ 

https://www.set.or.th/e-shareholder-meeting

หรือสแกน QR Code ตามด้านล่างนี้

DAP e-Shareholder Meeting
บริการโดย บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จ ากัด (DAP) กลุ่มบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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