ที่ ลก. 0099/2564

วันที่ 22 เมษายน 2564

เรือ่ ง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ของบริษัท ควอลิตีเ้ ฮ้าส์ จากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นการประชุมแบบผ่านสือ่
อิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ สถานที่ถ่ายทอด ห้องประชุมชัน้ 4 อาคารคิวเฮ้าส์
ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีผถู้ ือหุน้ ที่มาประชุมผ่านทางออนไลน์
จานวน 37 ราย รวมจานวนหุน้ ได้ 116,484,893 หุน้ และโดยการมอบฉันทะ จานวน 227 ราย รวมจานวนหุน้ ได้
4,642,012,495 หุน้ รวมทัง้ สิน้ 264 ราย เป็ นจานวนหุน้ รวมทัง้ สิน้ 4,758,497,388 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 44.41 ของจานวนหุน้
ที่จาหน่ายแล้วทัง้ หมด โดยที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติในแต่ละวาระ ดังต่อไปนี ้
1.

มีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
มติที่ประชุม

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

จำนวนคะแนนเสียง
4,759,184,472
-

ร้อยละของผู้ถอื หุน้ ที่มำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
ไม่นามารวมเป็ นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ : ในวาระนีม้ ีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ อีก จานวน 687,084 หุน้
2.

รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563
ในวาระนีเ้ ป็ นการรายงานผลการดาเนินงานเพื่อทราบ จึงไม่ตอ้ งมีการลงมติ

3.

มีมติอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 สิน้ สุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
ผูถ้ ือหุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
มติท่ปี ระชุม

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

จำนวนคะแนนเสียง
4,757,143,456
4,013,800

ร้อยละของผู้ถอื หุน้ ที่มำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
ไม่นามารวมเป็ นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ : ในวาระนีม้ ีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ อีก จานวน 1,972,784 หุน้
หน้า 1 ของ 5

4.

มีมติอนุมตั ิจ่ายปั นผลสาหรับปี 2563 ดังนี ้
จ่ายปั นผลเป็ นเงินสด โดยคิดเป็ นการจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุน้ ละ 0.12 บาท หรือคิดเป็ นจานวนเงินประมาณ 1,286
ล้านบาท โดยให้จ่ายจากกาไรสุท ธิ สาหรับ ปี 2563 คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 61 ของก าไรสุท ธิ ของงบการเงิ นรวม ซึ่งการ
จ่ายเงินปั นผลดังกล่าว เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัท และเงินปั นผลทัง้ หมดจะถูกหักภาษี ณ ที่
จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกาหนดไว้
-

เนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 7/2563 เมื่อวันที่
10 สิงหาคม 2563 สาหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 เป็ นเงินสด ในอัตราหุน้ ละ 0.04 บาท หรือคิดเป็ น
เงิน จานวนประมาณ 429 ล้านบาท ให้แก่ผถู้ ือหุน้ แล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563

-

คงเหลือต้องจ่ำยจำกกำไรสุทธิสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2563 อีกในอัตรำหุ้นละ 0.08 บำท
คิดเป็ นเงินจำนวนประมำณ 857 ล้ำนบำท

การจ่ายปั นผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทจ่ายจากกาไรสุทธิจากผลการดาเนินงาน ซึง่ เสียภาษี ในอัตราร้อยละ 20
ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ ซึง่ เป็ นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษี จากการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวได้ ตามมาตรา 47 ทวิ แห่ง
ประมวลรัษฎากร
โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสทิ ธิรบั เงินปั นผลในวันที่ 29 เมษายน 2564 และกาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18
พฤษภาคม 2564
สาหรับการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี เป็ นทุนสารอง บริษัทได้จดั สรรทุนสารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียนบริษัท ตามที่กฎหมายกาหนดแล้ว จึงไม่ตอ้ งสารองตามกฎหมายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
มติที่ประชุม
- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

จำนวนคะแนนเสียง
4,761,157,256
-

ร้อยละของผู้ถอื หุน้ ที่มำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
ไม่นามารวมเป็ นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ : ในวาระนีไ้ ม่มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้
5.

มีมติอนุมตั ิแต่งตัง้ กรรมการบริษัทที่ออกตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึง่ ตามรายละเอียดดังนี ้
5.1

มีมติอนุมตั ิแต่งตัง้ นายอดิศร ธนนันท์นราพูล ซึง่ เป็ นกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระ กลับเข้าดารง
ตาแหน่งอีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
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มติที่ประชุม

จำนวนคะแนนเสียง

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง
5.2

4,092,663,640
541,290,297
127,203,319

มีมติอนุมตั ิแต่งตัง้ นายอาชวิณ อัศวโภคิน ซึ่งเป็ นกรรมการ ที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระกลับเข้าดารง
ตาแหน่งอีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
มติที่ประชุม

จำนวนคะแนนเสียง

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง
5.3

ร้อยละของผู้ถอื หุน้ ที่มำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
88.3190
11.6810
ไม่นามารวมเป็ นฐานในการนับคะแนน

4,109,477,688
524,476,749
127,202,819

ร้อยละของผู้ถอื หุน้ ที่มำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
88.6819
11.3181
ไม่นามารวมเป็ นฐานในการนับคะแนน

มีมติอนุมตั ิแต่งตัง้ นางสาวอภิญญา จารุตระกูลชัย ซึง่ เป็ นกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระกลับเข้า
ดารงตาแหน่งอีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
มติที่ประชุม

จำนวนคะแนนเสียง

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

4,458,691,177
175,262,760
127,203,319

ร้อยละของผู้ถอื หุน้ ที่มำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
96.2179
3.7821
ไม่นามารวมเป็ นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ : ในวาระที่ 5 นี ้ ไม่มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้
6.

มีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564 ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน และ ค่าเบีย้ ประชุมให้แก่
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล รวมกันเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 12 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
(หน่วย : บำท)

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร

ค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำร
( ต่อเดือน )
บริษัท
50,000
38,000
40,000
30,000
40,000
-

ค่ำเบีย้ ประชุม (ต่อครั้ง)
คณะกรรมกำร
คณะกรรมกำรสรรหำ
ตรวจสอบ
และกำหนดค่ำตอบแทน
38,000
38,000
30,000
30,000
-

คณะกรรมกำร
บรรษัทภิบำล
38,000
30,000
-
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หมายเหตุ:

– บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบีย้ ประชุม
ตามที่เสนอข้างต้น
– สาหรับกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหารของบริษัทจะไม่ได้รบั ค่าเบีย้ ประชุมไม่วา่ กรณีใด ๆ

ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ทีม่ าประชุม ดังนี ้
มติที่ประชุม

จำนวนคะแนนเสียง

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

4,616,462,333
123,000
144,571,923

ร้อยละของผู้ถอื หุน้
ที่มำประชุม
96.9609
0.0026
3.0365

หมายเหตุ : ในวาระนีไ้ ม่มีมีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้

7.

มีมติอนุมตั ิโบนัสกรรมการประจาปี 2563 โดยบริษัทจะจ่ายให้แก่กรรมการทุกท่านรวมกันเป็ นเงินจานวนไม่เกิน 12.5
ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ทีม่ าประชุม ดังนี ้
มติที่ประชุม

จำนวนคะแนนเสียง

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

4,094,384,059
522,201,274
144,571,923

ร้อยละของผู้ถอื หุน้
ที่มำประชุม
85.9956
10.9679
3.0365

หมายเหตุ : ในวาระนีไ้ ม่มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้

8.

มีมติอนุมตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจาก บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท ประจาปี 2564
ดังมีรายชื่อผูส้ อบบัญชีดงั ต่อไปนี ้
1. นางสาวรุง้ นภา

เลิศสุวรรณกุล

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต

ทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือ

2. นายชยพล

ศุภเศรษฐนนท์

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต

ทะเบียนเลขที่ 3972 และ/หรือ

3. นางกิ่งกาญจน์

อัศวรังสฤษฎ์

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต

ทะเบียนเลขที่ 4496 และ/หรือ

4. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต

ทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรือ

5. นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิรกิ ลุ

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต

ทะเบียนเลขที่ 4807 และ/หรือ

6. นางสาวสุมนา

พันธ์พงษ์สานนท์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต

ทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ

7. นางสาวเกิดศิริ

กาญจนประกาศิต ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต

ทะเบียนเลขที่ 6014

และอนุมตั ิคา่ สอบบัญชีของบริษัทประจาปี 2564 เป็ นจานวนเงิน 1,450,000 บาท
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ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
มติท่ปี ระชุม
- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

จำนวนคะแนนเสียง
4,761,232,256
-

ร้อยละของผู้ถอื หุน้ ที่มำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
100. 0000
0.0000
ไม่นามารวมเป็ นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ : ในวาระนีม้ ีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ อีก 75,000 หุน้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอภิญญา จารุตระกูลชัย)
รองกรรมการผูจ้ ดั การ

ฝ่ ายเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0-2677-7000
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