ที่ ลก. 0058/2563
เรื่ อง
เรี ยน

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

แจ้ งมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2563
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2563 ของบริ ษัท ควอลิตี ้เฮ้ าส์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”)
เมื่อวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุม ชัน้ 7 อาคารคิวเฮ้ าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ได้ มีมติดงั นี ้
1.

อนุมตั ิให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2562

2.

อนุมัติ ให้ นาเสนอต่อ ที่ป ระชุมผู้ถือ หุ้น เพื่ อพิ จารณาและอนุมัติ ง บแสดงฐานะการเงิ น และงบก าไรขาดทุน
เบ็ ด เสร็ จ ของบริ ษั ท ส าหรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชี ปี 2562 สิน้ สุด ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 ซึ่ ง ผ่ า นการ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว

3.

อนุมตั ิให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิการจ่ายปั นผลประจาปี 2562 ดังนี ้
จ่ายปั นผลเป็ นเงินสด โดยคิดเป็ นการจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท หรื อคิดเป็ นจานวนเงิน
ประมาณ 2,143 ล้ านบาท โดยให้ จ่ายจากกาไรสุทธิสาหรับปี 2562 คิดเป็ นร้ อยละ 75 ของกาไรสุทธิ และเงิน
ปั นผลทัง้ หมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัต ราที่ กฎหมายก าหนดไว้ และเนื่องจากบริ ษัท ได้ จ่ ายปั นผล
ระหว่างกาล ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 สาหรับงวด 6
เดือนแรกของปี 2562 เป็ นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท หรื อคิดเป็ นจานวนเงินประมาณ 750 ล้ านบาท จึง
ยังคงต้ องจ่ายจากกาไรสุทธิ งวด 6 เดือนหลังของปี 2562 อีกในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท คิดเป็ นจานวนเงิน
ประมาณ 1,393 ล้ านบาท
ในส่วนการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี เป็ นทุนสารอง บริ ษัทได้ จดั สรรทุนสารองตามกฎหมายครบร้ อยละ
10 ของทุนจดทะเบียนบริ ษัท ตามที่กฎหมายกาหนดแล้ ว จึงไม่ต้องสารองตามกฎหมายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้
กาหนดการเกี่ยวกับการจ่ายเงินปั นผล
รายละเอียด
กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นทีม่ ีสทิ ธิรับปั นผล (Record Date)
กาหนดจ่ายเงินปั นผล

วันที่
29 เมษายน 2563
18 พฤษภาคม 2563
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4.

อนุมตั ิให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการจ
้
านวน 4 ท่านที่ครบกาหนดออกจาก
ตาแหน่งตามวาระในปี นี ้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทอีกวาระหนึ่ง โดยในปี นี ้กรรมการที่ครบ
กาหนดออกตามวาระจานวน 4 ท่าน ได้ แก่
1. นายบุญสม
2. นายอดุลย์
3. นายนพร
4. นายเฉลิม

เลิศหิรัญวงศ์
วินยั แพทย์
สุนทรจิตต์เจริ ญ
เกียรติธนะบารุง

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ

ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ ประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษัท เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เพื่อเข้ ารับการสรรหาเป็ นกรรมการบริ ษัทแล้ ว ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏว่า
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการสรรหาเป็ นกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้ ว เห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ
ในปี นีท้ งั ้ 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้ วนตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของบริ ษัท จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตังเข้
้ าเป็ น
กรรมการในอีกวาระหนึง่
5.

คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ ว เห็นชอบกับข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จึง
มีมติอนุมตั ิให้ นาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 โดยได้
กาหนดค่าตอบแทน และเบี ้ยประชุมแก่คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล รวมกันเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 12 ล้ านบาท ซึ่งเท่ากับ
ปี 2562

6.

คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ ว เห็นชอบกับข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จึง
มีมติอนุมตั ิให้ นาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิโบนัสกรรมการประจาปี 2562 โดยบริ ษัทจะจ่าย
ให้ แก่กรรมการทุกท่านรวมกันเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 15 ล้ านบาท

7.

คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ ว เห็นชอบกับข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงมีมติอนุมัติ ให้
นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี จากบริ ษัทสานักงาน อีวาย จากัด เป็ น
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ประจาปี 2563 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดงั ต่อไปนี ้
1. นางสาวรุ้งนภา
2. นายชยพล
3. นางกิ่งกาญจน์
4. นางสาวพิมพ์ใจ
5. นางสาวอรวรรณ

เลิศสุวรรณกุล
ศุภเศรษฐนนท์
อัศวรังสฤษฎ์
มานิตขจรกิจ
เตชวัฒนสิริกลุ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรื อ
ทะเบียนเลขที่ 3972 และ/หรื อ
ทะเบียนเลขที่ 4496 และ/หรื อ
ทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรื อ
ทะเบียนเลขที่ 4807 และ/หรื อ
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6. นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์ สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
7. นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรื อ
ทะเบียนเลขที่ 6014

และอนุมตั ิคา่ สอบบัญชีของบริ ษัทประจาปี 2563 เป็ นจานวนเงิน 1,600,000 บาท
8.

อนุมตั ิกาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น.
ณ ห้ องประชุม สาทร 1-2 ชัน้ 4 อาคารคิ วเฮ้ า ส์ ลุม พินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1
วาระที่ 2
วาระที่ 3

วาระที่ 4
วาระที่ 5
วาระที่ 6
วาระที่ 7
วาระที่ 8
วาระที่ 9

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562
พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2562
พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิ นและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัทสาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีปี 2562 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตแล้ ว
พิจารณาและอนุมตั ิจ่ายปั นผลประจาปี 2562
พิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการบริ
้
ษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
พิจารณาและอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการประจาปี 2563
พิจารณาและอนุมตั ิโบนัสกรรมการสาหรับปี 2562
พิจารณาและอนุมตั ิ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจาปี
2563
พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

และเสนอให้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ เข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ในวันที่ 12 มีนาคม
2563 ทังนี
้ ้กาหนดการต่าง ๆ ปรากฏตามตารางท้ ายนี ้
กาหนดการเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2563
1. กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date)
2. กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
3. กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิรับปั นผล (Record Date)
4. กาหนดจ่ายปั นผล

วันที่
12 มีนาคม 2563
22 เมษายน 2563
29 เมษายน 2563
18 พฤษภาคม 2563

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นางสาวอภิญญา จารุตระกูลชัย
(รองกรรมการผู้จดั การ)
ฝ่ ายเลขานุการบริ ษัท : โทร. 02 677 7000
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