Q-CON 001/2565

10 กุมภาพันธ์ 2565

เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการจ่ายเงินปั นผล กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น
ประจาปี 2565 และการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท
ที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัทควอลิตีค้ อนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จากัด (มหาชน) ("บริษัท") เมื่อวัน
พฤหัสบดีท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี ้
1. ให้เสนอทีป่ ระชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจาปี 2565 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปั นผลประจาปี
2564 ในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท รวมเป็ นเงิน 124 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราร้อยละ 97 ของกาไรสาหรับปี ตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัท โดยจ่ายจากกาไรที่เสียภาษี ใน
อัตราร้อยละ 20 ซึ่งผูถ้ ือหุน้ ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษี คืนได้1 เท่ากับเงินปันผลคูณยี่สิบส่วน
แปดสิบ
ทัง้ นี ้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผถู้ ือหุน้ เฉพาะผูม้ ีสิทธิได้รบั เงินปั นผลตามข้อบังคับของ
บริษัท ตามที่ ปรากฏรายชื่อ ณ วันกาหนดรายชื่อผูม้ ี สิทธิรบั เงินปั นผลในวันจันทร์ท่ี 4 เมษายน 2565 (จะขึน้
เครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรบั เงินปั นผลในวันศุกร์ท่ี 1 เมษายน 2565) โดยมีกาหนดจ่ายเงินปั นผลใน
วันศุกร์ท่ี 22 เมษายน 2565 และให้รบั เงินปั นผลภายใน 10 ปี
2. ก าหนดให้ มี ก ารประชุ มสามั ญผู้ ถือ หุ้ นประจ าปี 2565 ในวั นศุ ก ร์ท่ี 25 มี นาคม 2565
เวลา 14.00 น. ในรู ปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงแบบเดียวเท่านั้ น2
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี ้
1) รับทราบรายงานกิจการประจาปี 2564
2) พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินประจาปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
3) พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรประจาปี 2564 เพื่อจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ในอัตราหุน้ ละ
0.31 บาท
4) พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 มีกรรมการที่ ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระ
จานวน 3 คน คือ นายนิธิ ภัทรโชค นายนพร สุนทรจิตติเ์ จริญ และ นายณรงค์เวทย์ วจนพานิช
คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ) เห็นชอบ
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล โดยให้เสนอที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการรายเดิม 3 คน ได้แก่ นายนิธิ ภัทรโชค
นายนพร สุนทรจิตติเ์ จริญ และนายณรงค์เวทย์ วจนพานิช เป็ นกรรมการของบริษัท
_________________________________
1
2

ผูถ้ ือหุน้ ประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รบั เครดิตภาษี เงินปั นผลตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กาหนด
สถานที่ควบคุมระบบการประชุม ที่อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
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5) พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2565
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอ
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและก าหนด
ค่าสอบบัญชีประจาปี 2565 ดังนี ้
1. แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ซึ่งมีคณ
ุ สมบัตสิ อดคล้อง
กับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทประจาปี 2565 ดังนี ้
- นายไวโรจน์
จินดามณีพิทกั ษ์ (ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
- นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต
(ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5565) หรือ
- นางสาวดุษณีย ์ ยิม้ สุวรรณ
(ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 10235)
ทัง้ นีบ้ ริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด และผูส้ อบบัญชีทงั้ 3 รายตามรายชื่อที่
เสนอข้างต้นเป็ นผูท้ ่ีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผูบ้ ริหาร/
ผูถ้ ื อหุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ ่ีเกี่ ยวข้องกับบุคคลดัง กล่ าว และจะได้รบั การเสนอให้เ ป็ น
ผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2565 ของบริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จากัด (QCE) ซึ่งเป็ นบริษัท
ย่อยของบริษัทด้วย
2. อนุมตั ิค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจาปี 2565 เป็ นเงินจานวน 428,000 บาท
(เท่ากับปี 2564) รวมทัง้ ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย (QCE)
ประจาปี 2565 จานวน 385,000 บาท (เท่ากับปี 2564) รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 813,000 บาท
(เท่ากับปี 2564)
3. รับทราบค่าสอบบัญชีประจาปี 2565 ของบริษัทย่อย (QCE) จานวน 272,000 บาท
(เท่ากับปี 2564) ซึ่ง QCE เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าสอบบัญชี
โดยในปี 2565 ไม่มีคา่ บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-Audit Service)
6) พิจารณาอนุมตั คิ า่ ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจาปี 2565
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี 2565 พิจารณา
อนุมตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจาปี 2565
โดยให้มีผลตัง้ แต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็ นต้นไป รวมทัง้ รับทราบจานวนค่าตอบแทน
(รายเดือน) ที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ และเบีย้
ประชุมที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเฉพาะกรรมการที่มี
คุณสมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท ในปี 2564 ตามที่คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเสนอ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1 การคงอัตราค่าตอบแทน (รายเดือน) คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
การคงหลั ก เกณฑ์แ ละอั ต ราค่ า ตอบแทน (เบี ้ย ประชุ ม ) คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และการงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ตามที่
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ได้มีมติอนุมตั ไิ ว้
2 เพื่ อทราบจ านวนค่ าตอบแทน (รายเดื อน) ที่ บริ ษั ทจ่ ายให้คณะกรรมการบริ ษั ทและ
คณะกรรมการตรวจสอบ และเบีย้ ประชุมที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาลที่มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท รวมเป็ นเงิน
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จานวน 2,860,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ท่ีท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
2564 ได้มีมติอนุมตั ไิ ว้
ทั้ง นี ้ บริษั ท ไม่มี ก ารจ่ า ยค่า ตอบแทนและสิ ท ธิ ป ระโยชน์อ่ื น ๆ ให้กับ กรรมการบริษั ท
นอกเหนือจากที่ระบุไว้ขา้ งต้น
ทั้งนี ้ ส าหรับรายละเอี ยดของวาระการประชุมและขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) จะปรากฏในหนัง สือ นัด ประชุม สามัญผูถ้ ือ หุน้ ซึ่ง บริษัท จะเริ่ม เผยแพร่
บนเว็บ ไซต์ข องบริษ ัท (www.qcon.co.th) รวมทั ง้ จะแจ้ง รายละเอีย ดเกี ่ย วกับ การประชุม ผ่า น
สื ่อ อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ (E-Meeting) ผ่า นระบบ SETLink ของตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ ตัง้ แต่ว นั อัง คารที ่ 22
กุมภาพันธ์ 2565 เป็ นต้นไป
3. ก าหนดวั นก าหนดรายชื่ อ ผู้ ถือ หุ้ น ที่มี สิ ทธิ เ ข้ า ประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ นประจ าปี 2565
(Record Date) ในวันพฤหัสบดีท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2565 (จะขึน้ เครื่องหมาย XM หรือวันทีไ่ ม่มีสิทธิ
เข้าประชุมผู้ถอื หุ้นในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทควอลิตีค้ อนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จากัด (มหาชน)

(นายณรงค์เวทย์ วจนพานิช)
กรรมการผูจ้ ดั การ

