
 

ACC1/20-033 
 

      วนัท่ี  1  มิถนุายน  2563 
 

เรื่อง มติคณะกรรมการบริษัทก าหนดวนัประชมุและระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ปี 2563 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 ตามท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิท ควอลลีเทค จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ท่ี 3/2563 เม่ือวนัท่ี 31 
มีนาคม 2563 ไดม้ีมติอนมุตัิใหเ้ลื่อนการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ออกไปอย่างไมม่ีก าหนด โดยยกเลิก
ก าหนดวนัประชมุ และวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ท่ีไดก้  าหนดไวเ้ดิมในวนัท่ี 9 เมษายน 2563 
รวมทัง้ใหย้กเลิกวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ในวนัท่ี 10 
มีนาคม 2563 เน่ืองจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) นัน้ ขณะนี้
สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคไดเ้ริ่มคลี่คลายและมีแนวโนม้ท่ีดีขึน้เรื่อย ๆ ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 
5/2563 เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2563 จงึไดม้ีมติส  าคญัดงันี ้

1. อนมุตัิก าหนดวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัพธุท่ี 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ 
หอ้งซาลอนบี ชัน้ 2 โรงแรมสวิสโฮเตล็ กรุงเทพฯ รชัดา เลขที่ 204 ถนนรชัดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง     
เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร  

2. อนมุตัิก าหนดใหว้นัท่ี 15 มิถุนายน 2563 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชมุและออก
เสียงลงคะแนน (Record Date) โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุรบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้      
ประจ าปี 2562 ท่ีประชมุเมื่อวนัท่ี 3 เมษายน 2562 ซึง่คณะกรรมการเห็นวา่ไดม้ีการบนัทกึไวอ้ย่างถกูตอ้ง
และครบถว้นแลว้ 

วาระที ่2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้รบัทราบผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ในรอบปี 2562 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี 2562 สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิงบการเงิน
ประจ าปี 2562 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 



 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรประจ าปี 2562 และการจ่ายเงนิปันผล 
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ไมจ่่ายเงินปันผลเพ่ิมเติมอีก
ส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 เน่ืองจากบริษัทไดจ้่ายเงินปันผลระหวา่งกาลส าหรบัผลการ
ด าเนินงานตัง้แตว่นัท่ี  1 มกราคม 2562 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ไปแลว้จ านวน 2 ครัง้ ดงันี ้
1. จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลครัง้ท่ี 1 จากผลการด าเนินงานครึง่ปีแรกของปี 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.05 

บาท รวมเป็นเงิน 4.93 ลา้นบาท ซึง่เป็นไปตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 5/2562 เม่ือ
วนัท่ี 10 สิงหาคม 2562 และบริษัทไดจ้่ายเงินปันผลดงักลา่วไปเมื่อวนัท่ี 6 กนัยายน 2562 

2. จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลครัง้ท่ี 2 จากผลการด าเนินงานครึง่ปีหลงัของปี 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.30 
บาท รวมเป็นเงิน 29.57 ลา้นบาท (ซึง่เป็นอตัราเดียวกบัอตัราท่ีจะเสนอขออนมุตัิตอ่ท่ีประชมุสามญั
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ท่ีก าหนดไวเ้ดิมเมื่อวนัท่ี 9 เมษายน 2563) โดยจ่ายจากก าไรสทุธิสว่นท่ีไดร้บั
การสง่เสริมการลงทนุ (BOI) ซึง่เป็นไปตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 3/2563 เม่ือวนัท่ี 
31 มีนาคม 2563 เพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้กบัผูถื้อหุน้จากการเลื่อนการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ท่ี
มีสิทธิไดร้บัเงินปันผลเม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2563 (Record Date) โดยบริษัทฯ ไดจ้่ายเงินปันผล
ดงักลา่วไปเมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2563 

วาระที ่5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรแตง่ตัง้กรรมการที่จะตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งดงันี ้ 
1.1 นายสมยศ เจียมจิรงักร   กรรมการบริษัท 
1.2 นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ        กรรมการบริษัท  
และเสนอใหแ้ตง่ตัง้ นายคมจกัร  รตัคาม เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการตามท่ีเสนอ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทนกรรมกรรมการ จ านวนเงนิ 
1.  คา่เบีย้ประชมุ 

1.1 คา่เบีย้ประชมุกรรมการบริษัท 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

 
 
16,500 บาท/ครัง้ 
11,000 บาท/ครัง้ 

1.2  คา่เบีย้ประชมุกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

 
13,200 บาท/ครัง้ 
11,000 บาท/ครัง้ 

 



 

 

ค่าตอบแทนกรรมกรรมการ จ านวนเงนิ 
           1.3  คา่เบีย้ประชมุกรรมการสรรหาและพิจารณา 

        คา่ตอบแทน 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

 
 
13,200 บาท/ครัง้ 
11,000 บาท/ครัง้ 

2. คา่บ าเหน็จกรรมการ ไมเ่กิน 5 ลา้นบาท 
3. คา่ตอบแทนของกรรมการบริหารที่ไมไ่ดเ้ป็นพนกังาน ไมเ่กิน 4 ลา้นบาท 
หมายเหต ุ: คา่เบีย้ประชมุก าหนดจ่ายเป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ท่ีเขา้รว่มประชุม 

วาระที ่7 พจิารณาแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบบัญช ีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชปีระจ าปี 2563 
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุรบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้       

นางสวิุมล  กฤตยาเกียรณ ์   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต  ทะเบียนเลขท่ี 2982 และ/หรือ 
นายจมุพฎ ไพรรตันากร     ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต  ทะเบียนเลขท่ี 7645 และ/หรือ 
นายนพฤกษ ์ พิษณวุงษ์      ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต  ทะเบียนเลขท่ี 7764 และ/หรือ 
นางสาวสภุาภรณ ์ มั่งจิตร      ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต  ทะเบียนเลขท่ี 8125  
ผูส้อบบญัชีจากบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 

โดยก าหนดคา่สอบบญัชีเป็นเงิน 1,090,000 บาท และคา่บริการอื่นเป็นเงิน 295,000 บาท 

วาระที ่8 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิวัตถุประสงคข์องบริษัทฯ 
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเพ่ิมเติมวตัถปุระสงคข์องบริษัทตามท่ีเสนอ โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้

วัตถุประสงคท์ีเ่พิม่เตมิ 
ข้อที ่14   ประกอบกิจการงานตรวจสอบถงัก๊าซหงุตม้ ถงัเก็บและจ่ายก๊าซ ถงัขนสง่ก๊าซ ระบบท่อก๊าซ 
ท่อสง่ก๊าซ และอปุกรณท่ี์เก่ียวขอ้ง งานทดสอบและตรวจสอบถงัเก็บน า้มนั และถงัขนสง่น า้มนั ระบบท่อ
น า้มนั และอปุกรณท่ี์เก่ียวขอ้ง งานทดสอบและตรวจสอบถงัเก็บและจ่ายก๊าซ ถงัขนสง่ก๊าซ ระบบท่อก๊าซ 
ท่อสง่ก๊าซ และอปุกรณก๊์าซธรรมชาติท่ีเก่ียวขอ้ง งานทดสอบและตรวจสอบถงัเก็บและจ่ายก๊าซ ถงัขนสง่
ก๊าซ ระบบท่อก๊าซ ท่อสง่ก๊าซ และอปุกรณก๊์าซธรรมชาติเหลวท่ีเก่ียวขอ้ง  งานตรวจสอบระบบไฟฟ้า งาน
ตรวจสอบและรบัรองการจดัการพลงังาน 
ข้อที ่15   ประกอบกิจการงานทดสอบและตรวจสอบรถขนสง่สารเคมี งานทดสอบและตรวจสอบหมอ้น า้ 
และหมอ้ตม้ท่ีใชข้องเหลวเป็นสื่อน าความรอ้น งานประเมินอายกุารใชง้านท่ีเหลือของหมอ้น า้ และหมอ้
ตม้ท่ีใชข้องเหลวเป็นสื่อน าความรอ้น งานทดสอบและตรวจสอบภาชนะความดนั งานตรวจประเมิน
โรงงาน 



 

วัตถุประสงคท์ีเ่พิม่เตมิ 
ข้อที ่16   ประกอบกิจการตรวจสอบและทดสอบ รถไฟ ระบบราง และสญัญาณไฟจราจรดา้นทางรถไฟ 
ข้อที ่17   ประกอบกิจการงานทดสอบอากาศยานและชิน้สว่นของอากาศยาน งานทดสอบระบบท่อ
ขนสง่ บริการท าความสะอาดและซอ่มบ ารุงถงัในโรงงานอตุสาหกรรม การจัดท า ตรวจทาน และรบัรอง
แบบและรายการค านวณทางวิศวกรรม       
ข้อที ่18   ลงทนุในกองทนุรวม หรือซือ้หน่วยลงทนุจากกองทนุรวมท่ีจดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ฝากเงินกบัธนาคาร หรือสถาบนัรบัฝากเงินอื่นใดท่ีตัง้ขึน้โดยถกูตอ้งตาม
กฎหมาย  หรือการลงทนุซือ้ พนัธบตัร หุน้กู ้และหลกัทรพัยอ์ื่นของบริษัทใดๆ 

วาระที ่9 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับของบริษัทฯ 
ความเห็นของคณะกรรมการ: ใหเ้สนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิแกไ้ขขอ้บงัคบัของ
บริษัทขอ้ท่ี 32 และ 35 เพ่ือใหร้องรบัการจดัประชมุคณะกรรมการและการจดัประชมุผูถื้อหุน้ผ่าน          
สื่ออิเลก็ทรอนิกส ์โดยมีเนือ้หาดงันี ้      

ข้อบังคับเดมิ ข้อบังคับทีเ่สนอใหแ้ก้ไข 
ข้อที ่32  คณะกรรมการของบริษัทตอ้งประชมุ
อย่างนอ้ยสามเดือนตอ่ครัง้ การประชมุ
คณะกรรมการของบริษัทใหจ้ดัขึน้ ณ ท่ีอนัเป็น
ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือส านกังานสาขา 
หรือจงัหวดัใกลเ้คียงกบัท่ีส  านกังานใหญ่หรือ
ส านกังานสาขาตัง้อยู่ หรือกรุงเทพมหานคร หรือ 
ณ ท่ีอื่นใดตามท่ีประธานกรรมการหรือผูซ้ึง่ไดร้บั
มอบหมายจากประธานกรรมการจะก าหนด 
 
 
 
 
 
ข้อที ่35  คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผู้
ถือหุน้ เป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในสี่
เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 
               การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากท่ี
กลา่วแลว้ใหเ้รียกวา่ “การประชมุวิสามญั”  

ข้อที ่32   คณะกรรมการของบริษัทตอ้งประชุม
อย่างนอ้ยสามเดือนตอ่ครัง้ การประชมุ
คณะกรรมการของบริษัทใหจ้ดัขึน้ ณ ท่ีอนัเป็น
ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือส านกังานสาขา 
หรือจงัหวดัใกลเ้คียงกบัท่ีส  านกังานใหญ่หรือ
ส านกังานสาขาตัง้อยู่ หรือกรุงเทพมหานคร หรือ 
ณ ท่ีอื่นใดตามท่ีประธานกรรมการหรือผูซ้ึง่ไดร้บั
มอบหมายจากประธานกรรมการจะก าหนด  
                การประชมุคณะกรรมการบริษัท
สามารถกระท าผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกสไ์ด ้โดย
เป็นไปตามเง่ือนไข ขัน้ตอน และวิธีการที่กฎหมาย
ก าหนด 
 
ข้อที ่35  คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผู้
ถือหุน้ เป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในสี่
เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 
               การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากท่ี
กลา่วแลว้ใหเ้รียกวา่ “การประชมุวิสามญั”  



 

 

ข้อบังคับเดมิ ข้อบังคับทีเ่สนอใหแ้ก้ไข 
คณะกรรมการจะเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการ
ประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร 
หรือผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึง่มีหุน้นบั
รวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่รอ้ยละสบิของจ านวนหุน้ท่ี
จ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุ
วิสามญัเม่ือใดก็ได ้แตต่อ้งระบุเรื่องและเหตผุลใน
การที่ขอใหเ้รียกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือ
ดงักลา่วดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้งจดั
ใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้ภายในสี่สิบหา้วนันบัแต่
วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
               ในกรณีท่ีคณะกรรมการไมจ่ดัใหม้ีการ
ประชมุภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งผู ้
ถือหุน้ทัง้หลายซึง่เขา้ช่ือกนัหรอืผูถื้อหุน้คนอื่นๆ 
รวมกนัไดจ้  านวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ัน้จะเรียก
ประชมุเองก็ได ้ภายในสี่สิบหา้วนันบัแตว่นัครบ
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึง่ ในกรณีเช่นนี ้ให้
ถือวา่เป็นการประชมุผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการเรียก
ประชมุ โดยบริษัทตอ้งรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายอนั
จ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุและอ านวย
ความสะดวกตามสมควร 
              ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผูถื้อหุน้ท่ี
เป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสอง
ครัง้ใด จ านวนผูถื้อหุน้ซึง่มารว่มประชมุไมค่รบเป็น
องคป์ระชมุตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัขอ้ท่ี 38 ผู้
ถือหุน้ตามวรรคสองตอ้งร่วมกนัรบัผิดชอบชดใช้
คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้
นัน้ใหแ้กบ่ริษัท 
               การประชมุใหญ่ของบริษัทใหจ้ดัขึน้ ณ 
ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตัง้ส  านกังานใหญ่ของบริษัท หรือ 

คณะกรรมการจะเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการ
ประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร 
หรือผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึง่มีหุน้นบั
รวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่รอ้ยละสบิของจ านวนหุน้ท่ี
จ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุ
วิสามญัเม่ือใดก็ได ้แตต่อ้งระบุเรื่องและเหตผุลใน
การที่ขอใหเ้รียกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือ
ดงักลา่วดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้งจดั
ใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้ภายในสี่สิบหา้วนันบัแต่
วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
               ในกรณีท่ีคณะกรรมการไมจ่ดัใหม้ีการ
ประชมุภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งผู ้
ถือหุน้ทัง้หลายซึง่เขา้ช่ือกนัหรอืผูถื้อหุน้คนอื่นๆ 
รวมกนัไดจ้  านวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ัน้จะเรียก
ประชมุเองก็ได ้ภายในสี่สิบหา้วนันบัแตว่นัครบ
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึง่ ในกรณีเช่นนี ้ให้
ถือวา่เป็นการประชมุผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการเรียก
ประชมุ โดยบริษัทตอ้งรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายอนั
จ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุและอ านวย
ความสะดวกตามสมควร 
               ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผูถื้อหุน้ท่ี
เป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสอง
ครัง้ใด จ านวนผูถื้อหุน้ซึง่มารว่มประชมุไมค่รบเป็น
องคป์ระชมุตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัขอ้ท่ี 38 ผู้
ถือหุน้ตามวรรคสองตอ้งรว่มกนัรบัผิดชอบชดใช้
คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้
นัน้ใหแ้กบ่ริษัท 
               การประชมุใหญ่ของบริษัทใหจ้ดัขึน้ ณ 
ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตัง้ส  านกังานใหญ่ของบริษัท หรือ 



 

ข้อบังคับเดมิ ข้อบังคับทีเ่สนอใหแ้ก้ไข 
ส านกังานสาขา หรือจงัหวดัใกลเ้คียงกบัท่ี
ส  านกังานใหญ่หรือส านกังานสาขาตัง้อยู่ หรือ
กรุงเทพมหานคร หรือท่ีอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการ
จะก าหนด 

ส านกังานสาขา หรือจงัหวดัใกลเ้คียงกบัท่ี
ส  านกังานใหญ่หรือส านกังานสาขาตัง้อยู่ หรือ
กรุงเทพมหานคร หรือท่ีอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการ
จะก าหนด 
               การประชมุใหญ่ของบริษัทสามารถ
กระท าผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกสไ์ด ้โดยเป็นไปตาม
เง่ือนไข ขัน้ตอน และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 

 
จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 

 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
  
 (นายโดมเดช  ศรีพิณเพราะ) 
 กรรมการผูจ้ดัการ 

 


