
 

 

Q-CON 001/2564 9 กมุภาพนัธ์ 2564 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

เร่ือง การแจ้งมตคิณะกรรมการบริษัทเร่ืองการเปล่ียนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล  
การจ่ายเงนิปันผล ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564  

และการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทควอลิตีค้อนสตรัคชั่นโปรดคัส์ จ ากัด (มหาชน) ("บริษัท") เม่ือวัน
องัคารท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2564 ได้มีมตใินเร่ืองตา่ง ๆ ดงันี ้

1. อนมุตักิารเปล่ียนแปลงนโยบายการจา่ยเงินปันผลของบริษัท ดงันี ้

 นโยบายเดมิ 

 “บริษัทมีนโยบายการจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิในแตล่ะปีหาก
 บริษัทไมมี่ผลขาดทนุสะสมและไมมี่ความจ าเป็นอ่ืนใด” 

 นโยบายใหม ่

 “บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิในแตล่ะปี
หากบริษัทไม่มีผลขาดทนุสะสม โดยอตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจเปล่ียนแปลงไปจากท่ี
ก าหนดไว้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับผลการด าเนินงาน โครงสร้างและฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง 
แผนการลงทนุ รวมถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมอ่ืน ๆ ในอนาคต” 

 โดยให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2564 

2. ให้เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 ใน
อตัราหุ้นละ 0.46 บาท รวมเป็นเงิน 184 ล้านบาท คิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ 98 ของก าไรส าหรับปี
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงตามมตท่ีิประชมุคณะกรรมการบริษัทข้างต้น ทัง้นี ้การจา่ยเงินปันผลดงักลา่วให้จ่าย
แก่ผู้ ถือหุ้นเฉพาะผู้ มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบงัคบับริษัท ตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนด
รายช่ือผู้ มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัพธุท่ี 7 เมษายน 2564 (จะขึน้เคร่ืองหมาย XD หรือวนัท่ีไม่มีสิทธิ
รับเงินปันผลในวันจันทร์ท่ี 5 เมษายน 2564) โดยมีก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีท่ี 22 
เมษายน 2564 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี 

หมายเหต:ุ ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลกัเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร
มาตรา 47 ทวิ ก าหนด เทา่กบัเงินปันผลคณูยี่สบิสว่นแปดสบิ 

3. เน่ืองจากปัจจุบนัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) 
ระลอกใหม่ในประเทศไทยได้ขยายขอบเขตการแพร่ระบาดออกไปเป็นวงกว้างในหลายพืน้ท่ี 
บริษัทได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดดงักล่าวอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด โดยมีความ
ห่วงใยในความปลอดภัยของผู้ เข้าร่วมประชุมรวมถึงผู้ ท่ีมีส่วนร่วมในการจัดประชุมทุกฝ่าย
เป็นอย่างยิ่ง ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมตัิให้ก าหนดการจัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงแบบเดียว
เท่านั้น ตามหลกัเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
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(E-Meeting) ในวนัจนัทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 14.30 น. โดยมีสถานท่ีควบคมุระบบการ
ประชมุ ณ Hall 1 ชัน้ 10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 1 ถนน
ปนูซิเมนต์ไทย แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร โดยไม่มีการจดัห้องส าหรับการประชุม 
ณ สถานท่ีควบคมุระบบการประชุมดงักล่าว ทัง้นี ้ส าหรับรายละเอียดของวาระการประชุมและ
ขัน้ตอนการใช้งานระบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) จะปรากฏในหนงัสือ 
นดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ซึ่งบริษัทจะเร่ิมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.qcon.co.th) 
รวมทัง้จะแจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัการประชมุผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ผ่านระบบ 
SETLink ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตัง้แต่วนัจนัทร์ท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2564 เป็นต้นไป   

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นบริษัทในวนัเวลาและรูปแบบการประชมุดงักลา่วข้างต้นมีระเบียบ
วาระการประชมุดงันี ้

1) รับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2563 

2) พิจารณาอนมุตังิบการเงินประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

3) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรประจ าปี 2563 เพ่ือจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอัตรา 
หุ้นละ 0.46 บาท 

4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระ 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 มีกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 
3 คน คือ นายการุญ จนัทรางศ ุนายประทีป  วงศ์นิรันดร์ และ นายกิตต ิสนุทรมโนกลุ 

คณะกรรมการบริษัท (ไมร่วมกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระ) เห็นชอบตาม
ข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล โดยให้เสนอท่ีประชุม  
ผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการรายเดิม 2 คน ได้แก่ นายการุญ จนัทรางศ ุ
และนายกิตติ สุนทรมโนกุล และผู้ ทรงคุณวุฒิภายนอก 1 คน ได้แก่ นางสาวสมบูรณ์  
ศภุศริิภิญโญ เป็นกรรมการของบริษัท 

5) พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2564 

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอท่ี
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 พิจารณาอนมุตัแิตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบ
บญัชีประจ าปี 2564 ดงันี ้ 

1. แต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ซึ่งมีคุณสมบัติ
สอดคล้องกบัประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2564 
ดงันี ้
- นายไวโรจน์ จินดามณีพิทกัษ์ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3565) หรือ 
- นางสาวธญัลกัษณ์ เกตแุก้ว (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 8179) หรือ 
- นางสาวดษุณีย์ ยิม้สวุรรณ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 10235) 

ทัง้นีบ้ริษัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั และผู้สอบบญัชีทัง้ 3 รายตามรายช่ือท่ีเสนอ
ข้างต้นเป็นผู้ ท่ีไมมี่ความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกบับริษัท/บริษัทยอ่ย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักล่าว และจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 
2564 ของบริษัทควิ-คอน อีสเทอร์น จ ากดั (QCE) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทด้วย 
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2.  อนุมตัิค่าสอบบญัชีงบการเงินของบริษัทประจ าปี 2564 เป็นเงินจ านวน 428,000 บาท 
(เพิ่มขึน้จากปี 2563 จ านวน 22,000 บาท) รวมทัง้ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมของ
บริษัทและบริษัทยอ่ย (QCE) ประจ าปี 2564 จ านวน 385,000 บาท (เพิ่มขึน้จากปี 2563 
จ านวน 11,000 บาท) รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 813,000 บาท (เพิ่มขึน้จากปี 2563 จ านวน 
33,000 บาท) 

3. รับทราบค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 ของบริษัทย่อย (QCE) จ านวน 272,000 บาท 
(เพิ่มขึน้จากปี 2563 จ านวน 15,000 บาท) ซึง่ QCE เป็นผู้ รับผิดชอบคา่สอบบญัชี  

โดยในปี 2564 ไมมี่คา่บริการอ่ืนนอกเหนือจากการสอบบญัชี (Non-Audit Service) 

6) พิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนกุรรมการชดุตา่ง ๆ ประจ าปี 
2564 

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล โดยให้เสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริษัทและคณะอนุกรรมการชดุต่าง ๆ ประจ าปี 2564 ตามหลกัเกณฑ์เดิมและอตัราใหม่ท่ี
เสนอ รวมทัง้รับทราบจ านวนค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุด  
ตา่ง ๆ ประจ าปี 2563 ตามรายละเอียดข้างต้น ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. ให้ปรับขึน้ 5,000 บาท ส าหรับอตัราคา่ตอบแทน (รายเดือน) คณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการตรวจสอบ และปรับขึน้  5,000 บาท ส าหรับอัตราค่าตอบแทน  
(เบีย้ประชุม) คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และการงดจ่าย
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ประจ าปี 2564 โดยเป็นหลักเกณฑ์เดิมและ 
อตัราใหม ่ดงันี ้

คณะกรรมการ ต าแหน่ง 
หลักเกณฑ์และอัตรา 

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

คณะกรรมการบริษัท 
(ประธาน 1 คนและกรรมการ 8 คน) 

ประธาน 30,000 
ไมไ่ด้ก าหนด ไมม่ี 

กรรมการ 20,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
(ประธาน 1 คนและกรรมการ 2 คน) 

ประธาน 25,000 
ไมไ่ด้ก าหนด ไมม่ี 

กรรมการ 15,000 
คณะกรรมการสรรหา 
ค่าตอบแทน และบรรษัทภบิาล 
(ประธาน 1 คนและกรรมการ 2 คน) 

ประธาน 
(เฉพาะกรรมการอิสระ) ไมไ่ด้ก าหนด 

25,000 
ไมม่ี กรรมการ 

(เฉพาะกรรมการอิสระ) 15,000 

คณะกรรมการบริหาร 
(ประธาน 1 คนและกรรมการ 3 คน) 

ประธาน 
งดจา่ย งดจา่ย ไมม่ี กรรมการ 

2. เพ่ือทราบจ านวนค่าตอบแทน (รายเดือน) ท่ีบริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการตรวจสอบในปี 2563 จ านวน 2,220,000 บาท และเบีย้ประชุมท่ีบริษัท
จ่ายให้กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลท่ีมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ
ตามนิยามของบริษัท ตามจ านวนครัง้ท่ีเข้าประชมุจริงในปี 2563 จ านวน 90,000 บาท 
รวมเป็นเงินจ านวน 2,310,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นประชุมผุ้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 
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ทัง้นี  ้บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ ให้กับกรรมการบริษัท 
นอกเหนือจากท่ีระบไุว้ข้างต้น   

4. ก าหนดวันก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 (Record 
Date) ในวนัองัคารท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2564 (จะขึน้เคร่ืองหมาย XM หรือวนัท่ีไมมี่สิทธิเข้าประชมุ
ผู้ ถือหุ้นในวนัจนัทร์ท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2564) 

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

 

 


