
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
กต/ปพ (Q-CON) 009/2563      29 มิถนุายน 2563 
 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

เร่ือง การแจ้งมตทิีป่ระชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2563 

บริษัทควอลิตีค้อนสตรคัชั่นโปรดคัส  ์จ ากดั (มหาชน) ขอแจง้มติของท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
เม่ือวนัจนัทรท่ี์ 29 มิถนุายน 2563 ดงันี ้

1. รบัทราบรายงานกิจการประจ าปี 2562 

2. อนุมตัิงบการเงินประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบและลงนามรบัรองจาก
ผูส้อบบัญชีของบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด และไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว้ 

โดยทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นดว้ย จ านวน 366,498,420 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย  จ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย  จ านวน  0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง จ านวน  0 เสียง   

3. รบัทราบการจ่ายเงินปันผลระกว่างกาล ในอตัราหุน้ละ 0.18 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 72 ลา้นบาท และไม่มี
การเสนอจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 อีก 

4. เลือกตัง้บุคคล 3 คนดงัต่อไปนีเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ 

1) นายพยนต ์ ศกัดิเ์ดชยนต ์ 
2) นายชนะ ภมูี  และ  
3) นายพนัเทพ สภุาไชยกิจ 

โดยทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

1) นายพยนต ์ ศกัดิเ์ดชยนต ์ 
เห็นดว้ย จ านวน 366,498,622 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย  จ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย  จ านวน  0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง จ านวน 4 เสียง  
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2) นายชนะ  ภมูี  
เห็นดว้ย จ านวน 366,498,622 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย  จ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย  จ านวน  0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง จ านวน 4 เสียง  

3) นายพนัเทพ สภุาไชยกิจ 
เห็นดว้ย จ านวน 366,498,622 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย  จ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย  จ านวน  0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง จ านวน  4 เสียง  

5. แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2563 ไดแ้ก่ 
1) นายไวโรจน ์ จินดามณีพิทกัษ ์ (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 3565) หรือ 
2) นางสาวธญัลกัษณ ์ เกตแุกว้ (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 8179) หรือ 
3) นางสาวดษุณีย ์ ยิม้สวุรรณ (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 10235) 

แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั และอนุมตัิค่าสอบบญัชีงบการเงินของบริษัทประจ าปี 2563 
เป็นเงินจ านวน 406,000 บาท (เท่ากบัปี 2562) รวมทัง้คา่สอบบญัชีงบการเงินประจ าปีของงบการเงินรวม
จากการมีบริษัทย่อย (บริษัทคิว-คอน อีสเทอรน์ จ ากัด (QCE)) และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของ
บริษัทและงบการเงินรวม จ านวน 374,000 บาท (เท่ากับปี 2562) รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 780,000 บาท 
(เท่ากบัปี 2562)  

รวมทัง้รบัทราบค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 ของบริษัทย่อย (QCE) จ านวน 257,000 บาท บาท (เพ่ิมขึน้
จากปี 2562 จ านวน 40,000 บาท) ซึง่ QCE เป็นผูร้บัผิดชอบคา่สอบบญัชี 

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นดว้ย จ านวน 366,499,626 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย  จ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย  จ านวน  0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง  

6. อนุมตัิค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจ าปี 2563 ตามหลกัเกณฑ์
และอตัราเดิมกับท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 เมื่อวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ไดม้ีมติอนุมตัิไว ้
และรบัทราบจ านวนค่าตอบแทนท่ีบริษัทจ่ายใหค้ณะกรรมการบริษัทและคณะอนกุรรมการชุดต่าง ๆ  ในปี 2562 
ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

คา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษัิท 
ประธานกรรมการ  ไดร้บัคา่ตอบแทนเดือนละ 25,000 บาท  
กรรมการบริษัท  ไดร้บัคา่ตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท  

คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  ไดร้บัคา่ตอบแทนเดือนละ 20,000 บาท  
กรรมการตรวจสอบ  ไดร้บัคา่ตอบแทนเดือนละ 10,000 บาท 
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คา่ตอบแทนคณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
1. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ท่ีมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ

ตามนิยามของบริษัท ในลกัษณะเบีย้ประชุมตามจ านวนครัง้ท่ีกรรมการอิสระมาประชุมคณะกรรมการ
สรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล ในอตัราตอ่ไปนี ้

ประธานกรรมการ (กรรมการอสิระ)  ไดร้บัเบีย้ประชมุครัง้ละ 20,000 บาท  
กรรมการอิสระ  ไดร้บัเบีย้ประชมุครัง้ละ 10,000 บาท 

2.  การงดจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาลท่ีไมม่ีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ  

คา่ตอบแทนคณะกรรมการบรหิาร 
การงดจ่ายคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริหาร 

ทัง้นีใ้นปี 2562 บริษัทไดจ้่ายค่าตอบแทนรายเดือนใหค้ณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ 
จ านวน 2,220,000 บาท (เท่ากับปี 2561) และเบีย้ประชุมท่ีบริษัทจ่ายใหก้รรมการสรรหา ค่าตอบแทน 
และบรรษัทภิบาล (เฉพาะกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท) ตามจ านวน
ครัง้ท่ีเขา้ประชุมในปี 2562 จ านวน 60,000 บาท รวมเป็นเงินจ านวน 2,280,000 บาท ซึ่งสอดคลอ้งกบั
ท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนมุตัิไว ้

โดยทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ถอืหุน้ซึ่งมาประชุม ดังนี ้
เห็นดว้ย จ านวน 355,249,606 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 96.9304 
ไมเ่ห็นดว้ย  จ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย  จ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
ไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จ านวน 2 ราย จ านวน 11,250,020 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 3.0695 
 

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 
  
 ขอแสดงความนบัถือ 
   บริษัทควอลิตีค้อนสตรคัชั่นโปรดคัส ์จ ากดั (มหาชน) 

 - ลงนาม - 

 (นายกิตติ สนุทรมโนกลุ) 
       กรรมการผูจ้ดัการ 


