
 

 

 

 

กต/ปพ (Q-CON) 008/2563      15 พฤษภาคม 2563 
 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

เร่ือง การแจ้งมตคิณะกรรมการบริษัทใหเ้สนอทีป่ระชุมสามัญผู้ถอืหุน้ 
รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล การก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 

และการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมทางเว็บไซตข์องบริษัท 
 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทควอลิตีค้อนสตรคัชั่นโปรดคัส ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวนัท่ี 15 พฤษภาคม 

2563 ไดม้ีมติในเรื่องตา่ง ๆ ดงันี ้
 
1. ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรของบริษัท ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท รวมเป็นเงิน 72 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราส่วนรอ้ยละ 48 ของ
ก าไรส าหรบัปี เมื่อวนัศกุรท่ี์ 17 เมษายน 2563 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครัง้นี ้เพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิด
ขึน้กบัผูถื้อหุน้จากการเลื่อนการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทท่ีก าหนดไวใ้นวนัศกุรท่ี์ 27 มีนาคม 2563 ออกไปไม่
มีก าหนดและคณะกรรมการจะไมเ่สนอจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 อีก 

2. ก าหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันจันทรท์ี ่29 มิถุนายน 2563 เวลา 14.30 น. 
ณ ห้อง Hall 1 ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค ์บริษัทปูนซิเมนตไ์ทย จ ากัด (มหาชน) เลขที ่1 ถนนปูนซิเมนตไ์ทย 
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงันี ้

1) รบัทราบรายงานกิจการประจ าปี 2562 
2) พิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
3) รบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 มีกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 คน 
คือ นายชีระพงษ ์กมัพลพนัธ ์นายพยนต ์ศกัดิเ์ดชยนต ์และ นายชนะ ภมีู  

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
(ไม่รวมกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ) โดยใหเ้สนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2563 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการรายเดิม 2 คน ไดแ้ก่ นายพยนต ์ศกัดิ์เดชยนต ์และนายชนะ ภูมี 
และผูท้รงคณุวฒิุภายนอก 1 คน ไดแ้ก่ นายพนัเทพ สภุาไชยกิจ เป็นกรรมการของบริษัท 

5) พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2563 
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบใหเ้สนอท่ีประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู ้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี
ประจ าปี 2563 ดงันี ้ 
1. แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีแห่งบริษัทเคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ซึง่มีคณุสมบตัิสอดคลอ้งกบั

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2563 ดงันี ้
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- นายไวโรจน ์ จินดามณีพิทกัษ ์ (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 3565) หรือ 
- นางสาวธญัลกัษณ ์ เกตแุกว้ (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 8179) หรือ 
- นางสาวดษุณีย ์ ยิม้สวุรรณ (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 10235) 

ทัง้นีบ้ริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั และผูส้อบบญัชีทัง้ 3 รายตามรายช่ือท่ีเสนอขา้งตน้
เป็นผูท่ี้ไม่มีความสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สียกบับริษัท/บริษัทย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้
เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว และจะไดร้ับการเสนอใหเ้ป็นผูส้อบบัญชีประจ าปี 2563 ของบริษัท 
คิว-คอน อีสเทอรน์ จ ากดั (QCE) ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทดว้ย 

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

3. รบัทราบค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 ของบริษัทย่อย (QCE) จ านวน 257,000 บาท (เพ่ิมขึน้
จากปี 2562 จ านวน 40,000 บาท) ซึง่ QCE เป็นผูร้บัผิดชอบคา่สอบบญัชี  

โดยในปี 2563 ไมม่ีคา่บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบญัชี (Non-Audit Service) 

6) พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนกุรรมการชดุตา่ง ๆ ประจ าปี 2563 
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบใหเ้สนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 พิจารณาอนุมัติ
คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนกุรรมการชดุตา่ง ๆ ประจ าปี 2563 รวมทัง้รบัทราบ
จ านวนค่าตอบแทน (รายเดือน) ท่ีบริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และเบีย้ประชมุท่ีบริษัทจ่ายใหค้ณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาลเฉพาะ
กรรมการท่ีมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท ตามท่ีคณะกรรมการสรรหา 
คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาลเสนอ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
1 การคงอตัราค่าตอบแทน (รายเดือน) คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ 

การคงหลกัเกณฑแ์ละอตัราคา่ตอบแทน (เบีย้ประชมุ) คณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล และการงดจ่ายคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ตามท่ีท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2562 เมื่อวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ไดม้ีมติอนมุตัิไว ้

2 เพ่ือทราบจ านวนค่าตอบแทน (รายเดือน) ท่ีบริษัทจ่ายใหค้ณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และเบีย้ประชุมท่ีบริษัทจ่ายใหค้ณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาลท่ี
มีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท รวมเป็นเงินจ านวน 2,280,000 บาท 
ซึ่งสอดคลอ้งกบัมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ประชมุผุถื้อหุน้ประจ าปี 2562  

ทัง้นี ้บริษัทไมม่ีการจ่ายคา่ตอบแทนและสิทธิประโยชนอ์ื่น ๆ ใหก้บักรรมการบริษัท นอกเหนือจาก
ท่ีระบไุวข้า้งตน้   

7) เรื่องอื่น ๆ (ถา้ม)ี 
รายละเอียดของวาระการประชมุปรากฏในหนงัสือนดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ซึง่จะเริ่มเผยแพรบ่นเวบ็ไซตข์อง

บริษัท (www.qcon.co.th) ตัง้แตว่นัศกุรท่ี์ 29 พฤษภาคม 2563 เป็นตน้ไป 

3. ก าหนดวันก าหนดรายชือ่ผู้ถอืหุน้ทีม่ีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2563 (Record Date) 
ในวันศุกรท์ี่ 29 พฤษภาคม 2563 (จะขึน้เคร่ืองหมาย XM หรือวันที่ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้นในวัน
พฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563) รวมทั้งให้ยกเลิกวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญ 
ผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2563 (Record Date) เดมิ ในวันที ่28 กุมภาพันธ ์2563 ทัง้หมด 
  

http://www.qcon.co.th/
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บริษัทไดต้ิดตามสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (“COVID-19”) มาโดยตลอด
และมีความห่วงใยในความปลอดภยัของผูเ้ขา้รว่มประชุมและทีมงานทกุฝ่าย โดยบริษัทมีความตัง้ใจอย่างเต็มท่ีท่ีจะ
จัดเตรียมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีความปลอดภัยดา้นสุขอนามัย ตลอดจน
ด าเนินการตามแนวทางและค าแนะน าท่ีส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดก้ าหนดขึน้เก่ียวกบัการจดัประชมุ
หรือสมัมนา รวมทัง้กิจการอื่นท่ีมีลกัษณะเป็นการรวมกนัของคนหมูม่ากอย่างเครง่ครดั 

ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นี ้บริษัทจ าเป็นตอ้งจัดสถานทีป่ระชุมให้มีระยะหา่งในทุกจุด ซึง่จะท าให้
จ านวนท่ีนั่งในหอ้งประชมุมีจ านวนจ ากดัประมาณ 100-120 ท่ีนั่ง รวมทัง้ไม่สามารถใหค้นจ านวนมากมารวมอยู่ใน
สถานท่ีเดียวกนัเป็นเวลานานได ้ดงันัน้เพ่ือความปลอดภยัและสขุอนามยัของทุกท่าน บริษัทจ าเป็นตอ้งขอให้ท่าน 
ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะการเข้าประชุมให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท  ตามแบบหนงัสือมอบฉันทะท่ี
ท่านสามารถแจง้ความประสงคใ์นการลงคะแนนเสียงในทุกวาระล่วงหนา้ไดโ้ดยบริษัทจะจัดส่งแบบหนังสือมอบ
ฉนัทะพรอ้มกบัรายช่ือกรรมการอิสระท่ีจะเสนอเป็นผูร้บัมอบฉนัทะท่ีจะจดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุ
ผูถื้อหุน้ตอ่ไป ส าหรบัท่านผูถื้อหุน้ท่ีมีความประสงคจ์ะเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองบริษัทขอความร่วมมือท่านผูถื้อหุน้
โปรดแจง้ความประสงคท่ี์จะเขา้ประชมุใหบ้ริษัททราบเป็นการลว่งหนา้ดว้ย 

ทัง้นี ้บริษัทจะแจ้งมาตรการต่าง ๆ โดยละเอยีดใหผู้้ถอืหุน้ทราบพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญ
ผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2563 ทีจ่ะส่งใหผู้้ถอืหุน้ต่อไป 

 

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 
  
 ขอแสดงความนบัถือ 
   บริษัทควอลิตีค้อนสตรคัชั่นโปรดคัส ์จ ากดั (มหาชน) 

 - ลงนาม - 

 (นายกิตติ สนุทรมโนกลุ) 
       กรรมการผูจ้ดัการ 


