
 

 

กต/ปพ (Q-CON) 002/2563 13 กมุภาพนัธ์ 2563 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เร่ือง การแจ้งมตคิณะกรรมการบริษัทเร่ืองการจ่ายเงนิปันผล ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2563 และการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทควอลิตีค้อนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จ ากดั (มหาชน) ("บริษัท") เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 
13 กมุภาพนัธ์ 2563 ได้มีมติในเร่ืองตา่ง ๆ ดงันี ้

1. ให้เสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.18 บาท 
รวมเป็นเงิน 72 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 48 ของก าไรส าหรับปี ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ 
ผู้ ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบงัคบับริษัท ตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้มีสิทธิรับเงิน
ปันผลในวนัองัคารท่ี 7 เมษายน 2563 (จะขึน้เคร่ืองหมาย XD หรือวนัท่ีไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัศกุร์ท่ี 3 เมษายน 
2563) โดยมกี าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัพฤหสับดีท่ี 23 เมษายน 2563 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี 

หมายเหต:ุ ผู้ ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ท่ีประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ 
ก าหนด เทา่กบัเงินปันผลคณูย่ีสิบส่วนแปดสิบ 

2. ก าหนดให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัศกุร์ท่ี 27 มีนาคม 2563 เวลา 14.30 น. ณ 
โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา ห้องเลอ คองคอร์ด บอลรูม ชัน้ 2 เลขท่ี 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดงันี ้(รายละเอียดของวาระการประชุมปรากฏใน
หนงัสือนดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ซึง่บริษัทจะเร่ิมเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.qcon.co.th) ตัง้แตว่นัองัคารท่ี 25 
กมุภาพนัธ์ 2563 เป็นต้นไป) 

1) รับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2562 

2) พิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

3) พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรประจ าปี 2562 เพ่ือจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.18 บาท 

4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 มีกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 คน 
คือ นายชีระพงษ์ กมัพลพนัธ์ นายพยนต์ ศกัด์ิเดชยนต์ และ นายชนะ ภมู ี 

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
(ไม่รวมกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ) โดยให้เสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา
เลือกตัง้กรรมการรายเดิม 2 คน ได้แก่ นายพยนต์ ศกัด์ิเดชยนต์ และนายชนะ ภูมี และผู้ทรงคณุวฒิุ
ภายนอก 1 คน ได้แก่ นายพนัเทพ สภุาไชยกิจ เป็นกรรมการของบริษัท 
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5) พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2563 

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอท่ีประชุม
สามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2563 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี
ประจ าปี 2563 ดงันี ้ 

1. แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ซึง่มีคณุสมบตัิสอดคล้องกบั
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2563 ดงันี ้
- นายไวโรจน์ จินดามณีพิทกัษ์ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3565) หรือ 
- นางสาวธญัลกัษณ์ เกตแุก้ว (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 8179) หรือ 
- นางสาวดษุณีย์ ยิม้สวุรรณ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 10235) 

ทัง้นีบ้ริษัทเคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั และผู้สอบบญัชีทัง้ 3 รายตามรายช่ือท่ีเสนอข้างต้น
เป็นผู้ ท่ีไมม่ีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกบับริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ี
เก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าว และจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 ของบริษัท 
คิว-คอน อีสเทอร์น จ ากดั (QCE) ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทด้วย 

2.  อนมุตัิคา่สอบบญัชีงบการเงินของบริษัทประจ าปี 2563 เป็นเงินจ านวน 406,000 บาท (เท่ากบั
ปี 2562) และค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย (QCE) ประจ าปี 2563 
จ านวน 374,000 บาท (เท่ากบัปี 2562) รวมเป็นค่าสอบบญัชีทัง้สิน้ 780,000 บาท (เท่ากบัปี 
2562) 

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

โดยในปี 2563 ไมม่ีคา่บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบญัชี (Non-Audit Service) 

6) พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนกุรรมการชดุตา่ง ๆ ประจ าปี 2563 

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2563 พิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนกุรรมการชดุต่าง ๆ ประจ าปี 2563 รวมทัง้รับทราบ
จ านวนคา่ตอบแทน (รายเดือน) ท่ีบริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ 
และเบีย้ประชมุท่ีบริษัทจ่ายให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเฉพาะกรรมการท่ีมี
คณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท ตามท่ีคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาลเสนอ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1 การคงอตัราค่าตอบแทน (รายเดือน) คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ 
การคงหลกัเกณฑ์และอตัราค่าตอบแทน (เบีย้ประชมุ) คณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล และการงดจ่ายคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ตามท่ีท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 เมื่อวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ได้มีมติอนมุตัิไว้ 

2 เพ่ือทราบจ านวนค่าตอบแทน (รายเดือน) ท่ีบริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และเบีย้ประชุมท่ีบริษัทจ่ายให้คณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาลที่
มีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท รวมเป็นเงินจ านวน 2,280,000 บาท 
ซึง่สอดคล้องกบัมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นประชมุผุ้ ถือหุ้นประจ าปี 2562  

ทัง้นี ้บริษัทไมม่ีการจ่ายคา่ตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้กบักรรมการบริษัท นอกเหนือจากท่ี
ระบไุว้ข้างต้น   
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3. ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 (Record Date) ใน
วนัศกุร์ท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2563  

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ  
 

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

 

 


