
 

 

Q-CON 001/2565 10 กมุภาพนัธ ์2565 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

เร่ือง การแจ้งมตคิณะกรรมการบริษัทเร่ืองการจ่ายเงนิปันผล ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น
ประจ าปี 2565 และการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมบนเว็บไซตข์องบริษัท 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทควอลิตีค้อนสตรคัชั่นโปรดคัส์ จ  ากัด (มหาชน) ("บริษัท") เม่ือวัน
พฤหสับดีท่ี 10 กมุภาพนัธ ์2565 ไดมี้มตใินเรื่องตา่ง ๆ ดงันี ้

1. ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2564 ในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท รวมเป็นเงิน 124 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 97 ของก าไรส าหรบัปีตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งสอดคลอ้งกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจ่ายจากก าไรท่ีเสียภาษีใน
อตัรารอ้ยละ 20 ซึ่งผูถื้อหุน้ประเภทบคุคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้1 เทา่กบัเงินปันผลคณูย่ีสิบส่วน
แปดสิบ 

ทัง้นี ้การจา่ยเงินปันผลดงักล่าวใหจ้่ายแก่ผูถื้อหุน้เฉพาะผูมี้สิทธิไดร้บัเงินปันผลตามขอ้บงัคบัของ
บริษัท ตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูมี้สิทธิรบัเงินปันผลในวนัจนัทรท่ี์ 4 เมษายน 2565 (จะขึน้
เครื่องหมาย XD หรือวนัท่ีไม่มีสิทธิรบัเงินปันผลในวนัศกุรท่ี์ 1 เมษายน 2565) โดยมีก าหนดจ่ายเงินปันผลใน 
วนัศกุรท่ี์ 22 เมษายน 2565 และใหร้บัเงินปันผลภายใน 10 ปี 

2. ก าหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 
เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) เพียงแบบเดียวเท่าน้ัน2 

โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงันี ้

1) รบัทราบรายงานกิจการประจ าปี 2564 

2) พิจารณาอนมุตังิบการเงินประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

3) พิจารณาอนุมตัิการจัดสรรก าไรประจ าปี 2564 เพ่ือจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอัตราหุน้ละ 
0.31 บาท 

4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระ 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 มีกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ
จ านวน 3 คน คือ นายนิธิ ภทัรโชค นายนพร สนุทรจิตติเ์จรญิ และ นายณรงคเ์วทย ์วจนพานิช 

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ) เห็นชอบ
ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล โดยใหเ้สนอท่ีประชมุ
ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการรายเดิม 3 คน ไดแ้ก่ นายนิธิ ภทัรโชค 
นายนพร สนุทรจิตติเ์จรญิ และนายณรงคเ์วทย ์วจนพานิช เป็นกรรมการของบริษัท 

_________________________________ 
1 ผูถื้อหุน้ประเภทบคุคลธรรมดาจะไดร้บัเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลกัเกณฑท์ี่ประมวลรษัฎากร มาตรา 47 ทวิ ก าหนด 
2 สถานที่ควบคุมระบบการประชุม ที่อาคารอเนกประสงค ์บริษัทปูนซิเมนตไ์ทย จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนตไ์ทย  
  แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 
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5) พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2565 
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอ  
ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีและก าหนด 
คา่สอบบญัชีประจ าปี 2565 ดงันี ้ 

1. แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีแหง่บรษิัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ซึ่งมีคณุสมบตัสิอดคลอ้ง
กบัประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทประจ าปี 2565 ดงันี ้
- นายไวโรจน ์ จินดามณีพิทกัษ ์ (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 3565) หรือ 
- นางสาวพรทิพย ์ รมิดสุิต (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 5565) หรือ 
- นางสาวดษุณีย ์ ยิม้สวุรรณ (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 10235) 

ทัง้นีบ้ริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ  ากดั และผูส้อบบญัชีทัง้ 3 รายตามรายช่ือท่ี
เสนอขา้งตน้เป็นผูท่ี้ไม่มีความสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผูบ้ริหาร/ 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าว และจะไดร้บัการเสนอให้เป็น
ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 ของบริษัทคิว-คอน อีสเทอรน์ จ  ากัด (QCE) ซึ่งเป็นบริษัท
ยอ่ยของบรษิัทดว้ย 

2.  อนุมตัิค่าสอบบญัชีงบการเงินของบริษัทประจ าปี 2565 เป็นเงินจ านวน 428,000 บาท 
(เท่ากบัปี 2564) รวมทัง้คา่สอบบญัชีงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย (QCE) 
ประจ าปี 2565 จ  านวน 385,000 บาท (เท่ากบัปี 2564) รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 813,000 บาท 
(เทา่กบัปี 2564) 

3. รบัทราบค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 ของบริษัทย่อย (QCE) จ  านวน 272,000 บาท 
(เทา่กบัปี 2564) ซึ่ง QCE เป็นผูร้บัผิดชอบคา่สอบบญัชี  

โดยในปี 2565 ไมมี่คา่บรกิารอ่ืนนอกเหนือจากการสอบบญัชี (Non-Audit Service) 

6) พิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษิัทและคณะอนกุรรมการชดุตา่ง ๆ  ประจ าปี 2565 

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบใหเ้สนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 พิจารณา
อนุมตัิค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจ าปี 2565 
โดยใหมี้ผลตัง้แต่วันท่ี 1 เมษายน 2565 เป็นตน้ไป รวมทัง้รบัทราบจ านวนค่าตอบแทน 
(รายเดือน) ท่ีบริษัทจ่ายใหค้ณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ และเบีย้
ประชมุท่ีบรษิัทจา่ยใหค้ณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาลเฉพาะกรรมการท่ีมี
คณุสมบตัเิป็นกรรมการอิสระตามนิยามของบรษิัท ในปี 2564 ตามท่ีคณะกรรมการสรรหา 
คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาลเสนอ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1 การคงอตัราค่าตอบแทน (รายเดือน) คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ 
การคงหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทน (เบี ้ยประชุม) คณะกรรมการสรรหา 
คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล และการงดจา่ยคา่ตอบแทนคณะกรรมการบรหิาร ตามท่ี
ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ไดมี้มตอินมุตัไิว ้

2 เพ่ือทราบจ านวนค่าตอบแทน (รายเดือน) ท่ีบริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการตรวจสอบ และเบีย้ประชมุท่ีบริษัทจ่ายใหค้ณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน 
และบรรษัทภิบาลท่ีมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท รวมเป็นเงิน
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จ านวน 2,860,000 บาท ซึ่งสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑท่ี์ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2564 ไดมี้มตอินมุตัไิว ้ 

ทั้งนี ้บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ ให้กับกรรมการบริษัท 
นอกเหนือจากท่ีระบไุวข้า้งตน้   

ทั้งนี ้ส  าหรับรายละเอียดของวาระการประชุมและขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมผ่าน  
ส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) จะปรากฏในหนงัสือนดัประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ซึ่งบริษัทจะเริ่มเผยแพร่ 
บนเว็บไซตข์องบร ิษ ัท (www.qcon.co. th)  รวมทัง้จะแจง้รายละเอียดเกี่ยวกบัการประชมุผ ่าน 
สื่ออิเล ็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ผ ่านระบบ SETLink ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตัง้แต ่วนัองัคารที่ 22 
กุมภาพนัธ ์2565 เป็นตน้ไป 

3. ก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
(Record Date) ในวันพฤหัสบดทีี ่24 กุมภาพันธ ์2565 (จะขึน้เคร่ืองหมาย XM หรือวันทีไ่ม่มีสิทธิ
เข้าประชุมผู้ถอืหุ้นในวันพุธที ่23 กุมภาพันธ ์2565) 

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ  

 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 บรษิัทควอลิตีค้อนสตรคัชั่นโปรดคัส ์จ  ากดั (มหาชน) 
  
 
 
 (นายณรงคเ์วทย ์วจนพานิช) 
 กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
 


