
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Q-CON 004/2565      25 มีนาคม 2565 

 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

เร่ือง การแจ้งมตท่ีิประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2565 

บริษัทควอลิตีค้อนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จํากดั (มหาชน) ขอแจ้งมติของท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

2565 เม่ือวนัศกุร์ท่ี 25 มีนาคม 2565 ดงันี ้

1. รับทราบรายงานกิจการประจําปี 2564 

2. อนุมัติงบการเงินประจําปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนาม

รับรองจากผู้สอบบญัชีของบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากดั และได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

โดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่ งมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

เห็นด้วย จํานวน 343,321,400 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย  จํานวน 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสียง จํานวน  0 เสียง   

3. อนมุตัิการจดัสรรกําไรประจําปี 2564 เพ่ือจ่ายเงินปันผลประจําปี 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.31 บาท รวม

เป็นเงิน 124 ล้านบาท (บริษัทมีทุนสํารองตามกฎหมาย 40 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจด

ทะเบียนตามท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว) โดยจ่ายให้ผู้ ถือหุ้ นเฉพาะผู้ มีสิทธิได้รับเงินปันผลตาม

ข้อบังคับบริษัท ตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วันกําหนดรายช่ือผู้ มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันจันทร์ท่ี 4 

เมษายน 2565 โดยจะขึน้เคร่ืองหมาย XD หรือวนัท่ีผู้ ซือ้หลกัทรัพย์ไมไ่ด้สิทธิรับเงินปันผลในวนัศกุร์ท่ี 1 

เมษายน 2565 มีกําหนดจา่ยเงินปันผลในวนัศกุร์ท่ี 22 เมษายน 2565 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี 

หมายเหต:ุ  ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลกัเกณฑ์ท่ีประมวล

รัษฎากร มาตรา 47 ทวิกําหนด เทา่กบัเงินปันผลคณูย่ีสิบสว่นแปดสิบ  

โดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่ งมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

เห็นด้วย จํานวน 343,321,400 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย  จํานวน 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสียง จํานวน  0 เสียง 
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4. เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ โดยเป็นกรรมการเดิม 

3 คน ได้แก่ 1) นายนิธิ ภทัรโชค 2) นายนพร สนุทรจิตต์เจริญ และ 3) นายณรงค์เวทย์ วจนพานิช 

 กลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่  

โดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่ งมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

1) นายนิธิ  ภทัรโชค 

เห็นด้วย จํานวน 343,321,401 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย  จํานวน 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสียง จํานวน 0 เสียง  

2) นายนพร  สนทุรจิตต์เจริญ 

เห็นด้วย จํานวน 343,321,401 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย  จํานวน 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสียง จํานวน 0 เสียง  

3) นายณรงค์เวทย์ วจนพานิช 

เห็นด้วย จํานวน 343,321,401 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย  จํานวน 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสียง จํานวน 0 เสียง  

5. แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2565 ได้แก่ 

1) นายไวโรจน์  จินดามณีพิทกัษ์  (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3565) หรือ 

2) นางสาวพรทิพย์ ริมดสุิต (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5565)  หรือ 

3) นางสาวดษุณีย์  ยิม้สวุรรณ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 10235)   

แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากดั และอนมุตัิคา่สอบบญัชีงบการเงินของบริษัทประจําปี 

2565 เป็นเงินจํานวน 428,000 บาท (เท่ากบัปี 2564) รวมทัง้คา่สอบบญัชีงบการเงินประจําปีของ

งบการเงินรวมจากการมีบริษัทย่อย (บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จํากัด (QCE)) และค่าสอบทาน 

งบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม จํานวน 385,000 บาท (เท่ากบัปี 2564) รวม

เป็นเงินทัง้สิน้ 813,000 บาท (เทา่กบัปี 2564)  

รวมทัง้รับทราบคา่สอบบญัชีประจําปี 2565 ของบริษัทย่อย (QCE) จํานวน 272,000 บาท (เทา่กบั

ปี 2564) ซึง่ QCE เป็นผู้ รับผิดชอบคา่สอบบญัชี 

โดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

เห็นด้วย จํานวน 343,321,401 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย  จํานวน 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสียง จํานวน  0 เสียง   
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6. อนมุตัคิา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนกุรรมการชดุตา่ง ๆ ประจําปี 2565 ตามหลกัเกณฑ์

และอตัราเดิมกับท่ีท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2564 ได้มีมติอนุมตัิไว้ 

และรับทราบจํานวนคา่ตอบแทนท่ีบริษัทจา่ยให้คณะกรรมการบริษัทและคณะอนกุรรมการชดุตา่ง  ๆในปี 

2564 ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการ   ได้รับคา่ตอบแทนเดือนละ 30,000 บาท  

กรรมการบริษัท   ได้รับคา่ตอบแทนเดือนละ 20,000 บาท  

คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ   ได้รับคา่ตอบแทนเดือนละ 25,000 บาท  

กรรมการตรวจสอบ   ได้รับคา่ตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท 

คา่ตอบแทนคณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

1. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ท่ีมีคุณสมบัติเป็น

กรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท ในลกัษณะเบีย้ประชมุตามจํานวนครัง้ท่ีกรรมการอิสระมา

ประชมุคณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล ในอตัราตอ่ไปนี ้

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)   ได้รับเบีย้ประชมุครัง้ละ 25,000 บาท  

กรรมการอิสระ   ได้รับเบีย้ประชมุครัง้ละ 15,000 บาท 

2.  การงดจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาลท่ีไมมี่คณุสมบตัิเป็น

กรรมการอิสระ  

คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริหาร 

การงดจา่ยคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริหาร 

 2. ผลประโยชน์อ่ืน ๆ 

ไมมี่ 

ทัง้นีใ้นปี 2564 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ

ตรวจสอบ จํานวน 2,750,000 บาท และเบีย้ประชมุท่ีบริษัทจ่ายให้กรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และ

บรรษัทภิบาล (เฉพาะกรรมการท่ีมีคณุสมบตัเิป็นกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท) ตามจํานวน

ครัง้ท่ีเข้าประชมุในปี 2564 จํานวน 110,000 บาท รวมเป็นเงินจํานวน 2,860,000 บาท (มากกว่าปี 

2563) รวมทัง้การงดจา่ยคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ซึง่สอดคล้องกบัท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มี

มตอินมุตัไิว้ 

โดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี ้

เห็นด้วย จํานวน 332,071,381 เสียง คดิเป็นร้อยละ 96.72 

ไมเ่ห็นด้วย  จํานวน 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสียง  จํานวน 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0 
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ไมมี่สิทธิออกเสียงลงคะแนน จํานวน 2 ราย จํานวน 11,250,020 เสียง คดิเป็นร้อยละ 3.27 

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 

  

 ขอแสดงความนบัถือ 

   บริษัทควอลิตีค้อนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จํากดั (มหาชน) 

 - ลงนาม - 

 (นายณรงค์เวทย์  วจนพานิช) 
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