วศ/พช (Q-CON) 003/2561

1 กุมภาพันธ์ 2561

เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่ อง การแจ้ งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่ องการจ่ ายเงินปั นผล กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2561 และการเผยแพร่ หนังสือนัดประชุมบนเว็บไซต์ ของบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทควอลิตี ้คอนสตรัคชัน่ โปรดัคส์ จากัด (มหาชน) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์
2561 ได้ มีมติในเรื่ องต่าง ๆ ดังนี ้
1. ให้ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท
รวมเป็ นเงิน 12 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนร้ อยละ 42 ของกาไรสุทธิของงบการเงิน ซึง่ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว
ให้ จ่ายแก่ผ้ ถู ือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้ รับเงินปั นผลตามข้ อบังคับบริ ษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกาหนดรายชื่อผู้มี
สิทธิรับเงินปั นผลในวันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2561 (จะขึ ้นเครื่ องหมาย XD หรื อวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปั นผลในวันศุกร์ ที่
30 มีนาคม 2561) โดยมีกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 และให้ รับเงินปั นผลภายใน 10 ปี
หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้ รับเครดิตภาษีเงินปั นผลตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ
กาหนด เท่ากับเงินปั นผลคูณยี่สิบส่วนแปดสิบ

2. กาหนดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ในวันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 14.30 น. ณ
โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ ด กรุ งเทพ ห้ องซาลอน เอ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง
กรุ งเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี ้ (รายละเอียดของวาระการประชุมปรากฏในหนังสือนัดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ซึง่ บริ ษัทจะเริ่ มเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษัท (www.qcon.co.th) ตังแต่
้ วนั ศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
เป็ นต้ นไป)
1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2560
2) รับทราบรายงานกิจการประจาปี 2560
3) พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
4) พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรประจาปี 2560 เพื่อจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท
5) พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 มีกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 3 คน
คือ ดร.การุ ญ จันทรางศุ นายประทีป วงศ์นิรันดร์ และนายกิตติ สุนทรมโนกุล
คณะกรรมการบริ ษัทเห็นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
(ไม่รวมกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ) ให้ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้
ดร.การุ ญ จันทรางศุ นายประทีป วงศ์นิรันดร์ และนายกิตติ สุนทรมโนกุล เป็ นกรรมการของบริ ษัท
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6) พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2561
คณะกรรมการบริ ษัทเห็นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2561 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังบุ
้ คคลเป็ นผู้สอบบัญชีและอนุมตั ิค่าสอบบัญชีประจาปี 2561
ดังนี ้
6.1 แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีแห่งบริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้ องกับ
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจาปี 2561 ดังนี ้
- นายไวโรจน์
จินดามณีพิทกั ษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรื อ
- นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ ว
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179) หรื อ
- นางสาวดุษณี
ยิ ้มสุวรรณ
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235)
ทังนี
้ ้บริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด และผู้สอบบัญชีทงั ้ 3 รายตามรายชื่อที่เสนอข้ างต้ น
เป็ นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท/บริ ษัทย่อย/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว และจะได้ รับการเสนอชื่อให้ เป็ นผู้สอบบัญชีประจาปี 2561 ของ
บริ ษัทคิว-คอน อีสเทอร์ น จากัด (QCE) ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท รวมทังบริ
้ ษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์
ก่อสร้ าง จากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ด้วย
6.2 อนุมตั ิค่าสอบบัญชีงบการเงินประจาปี 2561 ค่าสอบทานรายไตรมาส และงบการเงินรวม เป็ น
เงินจานวน 780,000 บาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2560 จานวน 33,000 บาท
6.3 รับทราบค่าสอบบัญชีประจาปี 2561 ของบริ ษัทย่อย (QCE) จานวน 217,000 บาท (เพิ่มขึ ้นจาก
ปี 2560 จานวน 12,000 บาท) ซึง่ QCE เป็ นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี
โดยในปี 2561 ไม่มีคา่ บริ การอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-Audit Service)
7) พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจาปี 2561
คณะกรรมการบริ ษัทเห็นชอบให้ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ สาหรับปี 2561 รวมทังรั้ บทราบจานวนค่าตอบแทน
(รายเดือน) ที่บริ ษัทจ่ายให้ คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ และเบี ้ยประชุมที่บริ ษัท
จ่ายให้ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเฉพาะกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการ
อิสระตามนิยามของบริ ษัทในปี 2560 ตามที่คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
เสนอ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
7.1 การคงอัตราค่าตอบแทน (รายเดือน) คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ การคง
หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทน (เบี ้ยประชุม) คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
และการงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ หาร ตามที่ ที่ป ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2560 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ได้ มีมติอนุมตั ิไว้
7.2 เพื่อทราบจานวนค่าตอบแทน (รายเดือน) ที่บริ ษัทจ่ายให้ คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และเบี ้ยประชุมที่บริ ษัทจ่ายให้ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลที่
มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระตามนิยามของบริ ษัทในปี 2560 ซึง่ สอดคล้ องกับมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
ทังนี
้ ้บริ ษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้ กรรมการบริ ษัท นอกเหนือจากที่ระบุ
ไว้ ข้างต้ น
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8) พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 34
คณะกรรมการบริ ษัทเห็นชอบให้ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับ
ของบริ ษัท ข้ อ 34 เรื่ องการเรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยให้ ยกเลิกข้ อความเดิมและใช้ ข้อความใหม่
รวมถึงให้ ดาเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัท
3. กาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ า ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 (Record Date) ใน
วันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัทควอลิตี ้คอนสตรัคชัน่ โปรดัคส์ จากัด (มหาชน)
- ลงนามโดย (นายกิตติ สุนทรมโนกุล)
กรรมการผู้จดั การ

D:\@veranuch\@q-con\set\2018\set3-qcon-board-feb7-2018-th.docx

