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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
ของ 

บริษัท ควอลลีเทค จ ากัด (มหาชน) 
  วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 

ณ ห้องบอร์ดรูม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาตสิิริกติิ์ 
เลขที่ 60 ถนนรัชดาภเิษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

 
 

เร่ิมประชมุเวลา 13.30 น. 
 

บริษัทฯ มีจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดจ านวน 1,117 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้น 98,568,485 หุ้น (ตามรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมี
สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในวนัท่ี 13 มีนาคม 2561) ในการประชุมครัง้นี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้ามาร่วม
ประชมุด้วยตนเอง จ านวน 34 ราย และมีผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชมุแทนจ านวน 42 ราย รวมผู้ ถือหุ้น
ท่ีเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองและมอบฉนัทะให้ผู้อื่นมาประชมุแทนจ านวน 76 ราย นบัจ านวนหุ้นรวมกนัทัง้สิน้ 71,827,826 
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.87 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อท่ี 38 
แล้ว  และยงัคงเปิดรับลงทะเบียนตอ่ไป  โดยในการประชุมครัง้นีไ้ด้มีกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี และท่ีปรึกษา
กฎหมาย เข้าร่วมในการประชมุ ดงันี ้

 

1.  กรรมการบริษัทมีจ านวน 10 คน   มีกรรมการเข้าร่วมประชมุ 10 คน  ดงันี ้
 1.1   นายนที  บญุพราหมณ์  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท 
 1.2   นายสมยศ  เจียมจิรังกร  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
   ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
 1.3   นายสรรพชัญ์  รัตคาม  กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 1.4   นายสเุมธ  เตชาชยันิรันดร์            กรรมการ/ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 1.5   นายโดมเดช  ศรีพิณเพราะ   กรรมการ/กรรมการผู้จดัการ 
 1.6   นายสมชาญ  ลพัธิกลุธรรม        กรรมการ  
 1.7   นางสาวรัชนีวรรณ  รวิรัช           กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
 1.8   นายสมชาย  จองศิริเลิศ  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ 
   กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
 1.9   นายทินกร  สีดาสมบรูณ์  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  
 1.10 นางมณีรัสม์ิ  รัตคาม  กรรมการ/เลขานกุารบริษัท 
 

  กรรมการบริษัทท่ีไมเ่ข้าร่วมประชมุ : ไมม่ ี
 

หน้า 1 ของ 23 



 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1 

 2. ผู้บริหารของบริษัทท่ีเข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้คือ  
 2.1  นางสาวกลุนิษฐ์  สารภาพ ผู้จดัการฝ่ายอ านวยการ/ผู้จดัการแผนกบญัชีและการเงิน

  

3.  ผู้สอบบญัชี และท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเข้าร่วมประชมุมีดงันี ้
 3.1  นางสาวสิรินารถ  ค าบตุรดี ตวัแทนผู้สอบบญัชีจากบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั   

 3.2  นายสรรเสริญ  วฒันจิโรจน์กลุ ตวัแทนท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท ลอว์ ทีเอสที จ ากดั 
    

นายนที  บุญพราหมณ์ ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม โดยได้กล่าวต้อนรับผู้ เข้าร่วม
ประชมุ  และเปิดประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 

ประธานฯ ขอให้ นางภทัธาวรรณ ไชยพิมพ์ : พิธีกร ชีแ้จงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียงให้ท่ี
ประชมุทราบ 

นางภัทธาวรรณ  ไชยพิมพ์  ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบถึงวิธีออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ตลอดจนการนับ
คะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น ซึง่จะต้องลงมติในแตล่ะระเบียบวาระ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุรับทราบโดยทัว่กนั ดงันี ้

 ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีถืออยู่ โดยนบั 1 หุ้น เท่ากบั 1 เสียง  ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานฯ ในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด 

 การออกเสียงลงมติใดๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและมี
สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน เว้นแตว่าระดงัตอ่ไปนี ้
- วาระท่ี 6  เร่ืองพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ

ไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
- วาระท่ี 8  เร่ืองพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคบัของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับคะแนนเสียง

เห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 การนบัคะแนนเสียงจะนบัเฉพาะวาระเพ่ือพิจารณา โดยจะขอนบัเฉพาะคะแนนเสียงผู้ ท่ีไมเ่ห็นด้วย และผู้ ท่ี
งดออกเสียง เพ่ือน าไปหักออกจากจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเท่านัน้ 
และสรุปเป็นคะแนนท่ีเห็นด้วยในแต่ละวาระตอ่ไป ยกเว้นวาระท่ี 5 เร่ืองพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการ จะเก็บใบ
ลงคะแนนทัง้หมดตามแนวปฏิบตัิของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  และเพ่ือความรวดเร็วในการประชุม
ในบางวาระท่ีอาจต้องรอผลคะแนนจะมีการด าเนินการพิจารณาในวาระถดัไปก่อนการประกาศผลการนับ
คะแนน 

 ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะให้ผู้อื่นมาประชมุแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนมาล่วงหน้า โดยบริษัทฯ จะน า
คะแนนท่ีเหน็ด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น มารวบรวมไว้เพ่ือน าไปรวม
กบัคะแนนของ ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเอง 
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 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุภายหลงัจากการประชมุได้เร่ิมแล้ว ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนได้ตามวาระท่ียงัไมไ่ด้เร่ิมการพิจารณา  และบริษัทฯ จะนบัรวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีมาเข้า
ร่วมประชมุระหวา่งการประชมุเป็นองค์ประชมุตัง้แตว่าระท่ีได้ออกเสียงลงคะแนน เพ่ือบนัทกึในรายงานการ
ประชมุตอ่ไป 

 เพ่ือให้การนบัคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทฯ จะนบัคะแนนด้วยระบบ Barcode  ซึง่ผู้ ถือหุ้นจะ
เห็นผลคะแนนบนจอพร้อมกนั 

 ผู้ ถือหุ้นทกุท่านได้รับบตัรลงคะแนนตัง้แตล่งทะเบียนเข้าประชมุ  กรณีมีผู้ ไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแต่
ละวาระให้ท่านยกมือเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีไปเก็บบตัรลงคะแนน  

 นอกจากนี ้เพ่ือให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกบัแนวปฏิบตัิท่ีดี ในการประชมุผู้ ถือหุ้นของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ในการประชมุครัง้นี ้บริษัทฯ ได้มอบหมายให้   
ส านกังานกฎหมาย บริษัท ลอว์ ทีเอสที จ ากดั ท าหน้าท่ีดแูลการประชุม ทัง้นีเ้พ่ือให้การประชุมเป็นไปอย่าง
โปร่งใส และบริษัทฯ ได้เชิญตวัแทนผู้ ถือหุ้ น 1 ท่าน ร่วมเป็นสกัขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง ในท่ี
ประชมุโดยนายรชตะ  อนวุงศ์ภกัดีชาติ ผู้ ถือหุ้น ได้อาสาสมคัรท่ีจะเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน 
 

        ตามท่ีบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอช่ือบุคคลเข้ารับพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ และ
พิจารณาเสนอวาระการประชุมเพ่ิมเติม  ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2560  ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ ถือหุ้น
เสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ และไมม่ีการเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระเพ่ิมเติมแต่
อย่างใด 
 

       ตอ่จากนัน้ ประธานฯ ได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชมุท่ีได้บอกกลา่วไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561   
 

  ก่อนเข้าสูว่าระท่ี 1 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพ่ิม  2 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 74,600 หุ้น  ปัจจบุนัมีผู้ ถือหุ้นและ
ผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจ านวน 78 ราย นับจ านวนหุ้นรวมกนัทัง้สิน้ 71,902,426 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
72.95 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
      

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
  นางภัทธาวรรณ ไชยพิมพ์  ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า  จากการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 เมื่อวนัท่ี 5 
เมษายน 2560 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้จดัส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์
ภายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว โดยมีส าเนารายงานการประชุมตามท่ีได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชมุในครัง้นี ้(สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1)  
 

  ประธานฯ สอบถามท่ีประชมุวา่  มีผู้ ใดเห็นวา่ไมถ่กูต้อง หรือขอแก้ไขในประเดน็ใดหรือไม่ 
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  ไมม่ีผู้ ใดขอแก้ไข 
 

  ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้ เข้าร่วมประชุมท่ีประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียงเท่านัน้ โดยให้ยกมือขึน้ เพ่ือเจ้าหน้าท่ีรวบรวมคะแนนจะไปรับบตัรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจงึน าไป
หกัออกจากจ านวนผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
 

  ผลการลงคะแนนปรากฏวา่  ผู้ เข้าร่วมประชมุได้ลงคะแนน ดงันี ้
  เห็นด้วย     71,902,426    เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  ไมเ่ห็นด้วย                 0     เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  งดออกเสียง               0     เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรอง
รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 5 เมษายน 2560 ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ 
น าเสนอ 
 

               ก่อนเข้าสูว่าระท่ี 2 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพ่ิม 4 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 96,000 หุ้น  ปัจจบุนัมีผู้ ถือหุ้นและ
ผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจ านวน 82 ราย นับจ านวนหุ้นรวมกันทัง้สิน้ 71,998,426 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
72.94 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
 

วาระที่ 2   รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 
  ประธานฯ มอบหมายให้ นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ กรรมการผู้จดัการ  รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ในรอบปีท่ีผ่านมาให้ท่ีประชมุรับทราบ 

 นายโดมเดช  ศรีพิณเพราะ กรรมการผู้จดัการ  รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยสรุปต่อท่ีประชุม
ดงันี ้

 บริษัทฯ มีนโยบายและความมุ่งมัน่ ในการยกระดบัและปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างาน โดยน าระบบการ
บริหารและจดัการที่เป็นสากลมาใช้ในการจดัการ  

 โดยเม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2560 บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
(OHSAS 18001) ท าให้เช่ือมั่นได้ว่า บริษัทฯ มีการบริหารและจัดการการท างานให้มีความปลอดภัย เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 

 เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2560 บริษัทฯ ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบตัิการตามมาตรฐาน ISO/IEC 
17025  ซึง่ท าให้บริษัทฯ มีห้องปฏิบตัิการทดสอบเชิงกลและโลหะวิทยาท่ีสามารถให้บริการแก่ลกูค้าภายนอกได้ อีกทัง้ยงั
สร้างความน่าเช่ือถือแก่ลกูค้าท่ีมาใช้บริการได้เป็นอย่างดี 
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 และเม่ือวนัท่ี 2 ตลุาคม 2560 ห้องปฏิบตัิการทดสอบเชิงกลและโลหะวิทยาของบริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบ
จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แต่งตัง้ให้เป็นผู้ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามมติ
อนกุรรมการฯ ครัง้ท่ี 46-5/2560 ของ สมอ. 

 ในปี 2560 ท่ีผ่านมาภาพรวมของอตุสาหกรรมการให้บริการทดสอบโดยไมท่ าลายยงัไม่ฟืน้ตวั เน่ืองจากการ
ลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัแท่นขุดเจาะเพ่ือการผลิตและส่งออกน า้มนัยงัอยู่ในระดบัท่ีต ่า เน่ืองจากราคา
น า้มนัท่ียงัผนัผวนและยงัไมฟื่น้ตวั สว่นงานด้านการตรวจสอบและรับรอง ยงัมีความต้องการใช้บริการอยู่ เพราะเป็นงานท่ี
ลกูค้าต้องทดสอบและตรวจสอบอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากเป็นข้อก าหนดทางกฎหมาย เพ่ือให้มัน่ใจในเสถียรภาพของการ
เดินเคร่ืองจักรโรงงาน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังต้องเผชิญกับการแข่งขันสูงในตลาด โดยเฉพาะการแข่งขันด้านราคา  
ส าหรับสว่นงานด้านการตรวจสอบสินค้าทางการเกษตรในปี 2560 ยงัมีทิศทางและแนวโน้มท่ีดี 

 

 รายละเอียดและกลยทุธ์ท่ีได้ด าเนินการไปแล้ว มีดงันี ้
 1.  ผลประกอบการทางบญัชี 
 2.  ผลการด าเนินงานด้านลกูค้า 
 3.  ผลการด าเนินงานด้านพฒันาบคุลากร 
 4.  ผลการด าเนินงานด้านกระบวนการภายในและการควบคมุ 

 1)  ผลประกอบการทางบัญชี 
     รายละเอียดผลประกอบการในรอบปี 2560 ได้ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2560 ซึง่ได้จดัสง่ไปยงัท่าน

ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมและได้เผยแพร่ลงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.qualitechplc.com เป็นท่ีเรียบร้อย
แล้ว (สิ่งท่ีสง่มาด้วย 2)  

     ในปี 2560 ท่ีผ่านมา บริษัท ควอลลีเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย มีผลการด าเนินงานดงันี ้รายได้
รวม 428.90 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.49 เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา ก าไรขัน้ต้น 100.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.73 
ลดลงร้อยละ 17.23 จากปีท่ีผ่านมา และก าไรสทุธิ  26.39  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 6.20 ลดลงร้อยละ 40.79 เมื่อเทียบ
กบัปีท่ีผ่านมา 

       ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้บริษัทฯ มีผลก าไรที่ลดลง นอกเหนือจากภาวะของตลาดและการแข่งขนัดงัท่ีได้กลา่ว
ในข้างต้นแล้ว ยงัเกิดจากการลงทุนในห้องปฏิบตัิการทดสอบเชิงกลและโลหะวิทยา โดยการให้บริการทดสอบเชิงกลเร่ิม
รับรู้รายได้ในช่วงไตรมาสท่ี 4 เน่ืองจากข้อก าหนดของการให้บริการดังกล่าว จะต้องได้รับการรับรองความสามารถ
ห้องปฎิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ก่อน จึงจะให้บริการแก่ลกูค้าได้ ซึง่บริษัทฯ ได้รับการรับรองเมื่อวนัท่ี 12 
กรกฎาคม 2560 ท่ีผ่านมา จงึท าให้ผลการด าเนินงานในสว่นของห้องปฏิบตัิการทดสอบเชิงกลและโลหะวิทยายงัติดลบอยู่  

 2)  ผลการด าเนินงานด้านลูกค้า 
     บริษัทฯ มุ่งเน้นท่ีจะรักษาฐานลูกค้า และหาโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ โดยในปี 2560 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ 

ได้รับงานในโครงการใหญ่ๆ ดงันี ้
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     2.1  งาน Shutdown/Turnaround ของบริษัท ดาวเคมิคอลประเทศไทย จ ากัด มูลค่า 10 ล้านบาท โดย
เร่ิมงานในช่วงเดือน มีนาคม 2561 

          2.2  งานตรวจสอบและทดสอบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นท่ี 5 เฟสท่ี 1 ของบริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) มลูคา่งาน 62 ล้านบาท โดยเร่ิมงานในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2560  

      นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้น าเสนอการให้บริการ Rope Access กบัลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ มาก
ขึน้ โดยในปีท่ีผ่านมาบริษัทฯ ได้รับสญัญาจ้างงานและให้บริการ Rope Access แก่ลกูค้าอยู่หลายโครงการ 

 3)  ผลการด าเนินงานด้านพัฒนาบุคลากร 
     บริษัทฯ มีการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยให้เข้ารับการอบรมและฝึกปฏิบัติเพ่ือให้มีความรู้ด้าน

เทคนิคการทดสอบโดยไมท่ าลายอย่างตอ่เน่ือง อีกทัง้ยงัพฒันาทกัษะการท างานของพนกังานในด้านอื่นๆ เพ่ือรองรับกลุ่ม
ลกูค้าใหม่ๆ  เช่น ทกัษะด้าน Rope Access และการตรวจสอบโครงสร้างจลุภาคโดยการลอกลาย (Replica) เป็นต้น 

 4)  ผลการด าเนินงานด้านกระบวนการภายในและการควบคุม 
 บริษัทฯ ได้ รับการรับรองให้ เป็นสมาชิก ด้านปฏิบัติการของ Industrial Rope Access Trade 

Association (IRATA) เมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2561 ท าให้เช่ือมั่นได้ว่า การให้บริการของบริษัทฯ 
เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภยัสากล เพ่ือให้เป็นท่ียอมรับและได้รับความเช่ือมัน่จากลกูค้า 

 บริษัทฯ มีการจดัการเพ่ือควบคมุและลดต้นทุนการให้บริการอย่างต่อเน่ืองผ่านโครงการข้อเสนอแนะ
จากพนกังาน 

 จัดตัง้กลุ่มงานด้านนวัตกรรม เพ่ือศึกษา ค้นคว้า วิจัย และน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาให้บริการเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของลกูค้า 
 

 เม่ือนายโดมเดช  ศรีพิณเพราะ ชีแ้จงจบ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามข้อสงสยั และ
แสดงความเห็น   
      นายเอกชยั พิพิธเวช ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามวา่ รายได้ของบริษัทฯ ท่ีลดมาตลอดใน 2-3 ปี ท่ีผ่านมา มีแนวโน้มท่ี
จะพลิกกลบัขึน้ไปได้มัย้ 
  นายโดมเดช  ศรีพิณเพราะ ชีแ้จงวา่รายได้ของบริษัทฯ ท่ีลดลงเป็นไปตามภาวะตลาด โดยรายได้หลกัของ
บริษัทฯ ท่ีลดลงมาจากอตุสาหกรรมการทดสอบโดยไมท่ าลาย ลกูค้าหลกัจะเก่ียวกบั Fabrication ของงานแท่นขดุเจาะ 
เป็นตวัหลกัท่ีก าหนดวา่จะพลกิฟืน้หรือไม ่ ซึง่ปัจจบุนังานแท่นขดุเจาะยงัไมฟื่น้ตวัอย่างมีนยัส าคญั และงานโครงการ
ใหญ่ๆ ยงัไมม่ี เน่ืองจากราคาน า้มนัยงัไมฟื่น้ตวั บริษัทลกูค้าจงึยงัไมม่ีการลงทนุ  แตบ่างอตุสาหกรรมเร่ิมมีสญัญาณท่ีด ี
คือ มีการเร่ิมลงทนุในโรงกลัน่ และปิโตรเคมี รวมถงึโรงไฟฟ้า ในสว่นของงานโครงสร้างโรงงาน สรุปคือปีนีจ้ะดีกวา่ปีท่ีแล้ว 
แตจ่ะไมด่ีเหมือน 2 - 3 ปีท่ีผ่านมา 
 

  เม่ือไมม่ีผู้ ใดซกัถามเพ่ิมเติมอีก เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือทราบ จงึไมม่ีการลงมติวาระนี ้
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  ก่อนเข้าสูว่าระท่ี 3 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพ่ิม 3 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 600 หุ้น  ปัจจบุนัมีผู้ ถือหุ้นและ
ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุจ านวน 85 ราย นบัจ านวนหุ้นรวมกนัทัง้สิน้ 71,999,026 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
73.04 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
  

วาระที่ 3   พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี 2560 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
  ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ ผู้ จัดการแผนกบัญชีและการเงิน น าเสนองบการเงิน
ประจ าปี 2560 ตอ่ท่ีประชมุ 
               นางสาวกลุนิษฐ์ สารภาพ ผู้จดัการแผนกบญัชีและการเงิน ชีแ้จงวา่ งบการเงินจะประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตปุระกอบงบ
การเงิน สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ท่ีได้จดัท าขึน้ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดย
ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายงานของผู้ สอบบัญชีและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว  ดงัรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2560 ท่ีบริษัทฯ ได้จดัส่งไปยงัท่านผู้ ถือหุ้นพร้อม
หนงัสือเชิญประชมุแล้ว (สิ่งท่ีสง่มาด้วย 2) 

 สว่นของงบแสดงฐานะทางการเงิน  บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมปี 2560 จ านวน 505.83 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 
2559 จ านวน 1.90 ล้านบาท  

 หนีส้ินรวมปี 2560 จ านวน  55.92 ล้านบาท  ลดลงจากปี 2559 จ านวน  4.04 ล้านบาท  
 ส่วนของผู้ ถือหุ้นในส่วนของบริษัทใหญ่ปี 2560 จ านวน 449.53 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2559 จ านวน 5.56 

ล้านบาท 
 รายได้รวมปี 2560 จ านวน 428.90 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จ านวน 20.17 ล้านบาท ซึ่งการลดลงส่วน

ใหญ่มาจากงานทดสอบโดยไมท่ าลาย 
  ต้นทนุและคา่ใช้จ่ายปี 2560 จ านวน 399.05 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จ านวน 0.05 ล้านบาท 

 ก าไรสทุธิปี 2560 เท่ากบั 26.39 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จ านวน 18.18 ล้านบาท 
 

  ประธานฯ สอบถามท่ีประชมุวา่ มีผู้ ใดจะซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
  นายเอกชยั พิพิธเวช ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามวา่ บริษัทฯ มีรายได้ลดลง แตท่ าไมคา่ใช้จ่ายไมล่ดเลย เม่ือเทียบกนั
แล้ว กลายเป็นคา่ใช้จ่ายเพ่ิมขึน้ 
  นางสาวกุลนิษฐ์  สารภาพ ได้ชีแ้จงว่า  ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ เป็นธุรกิจเก่ียวกับงานให้บริการ ต้นทุนส่วน
ใหญ่เป็นต้นทุนเก่ียวกบัพนกังาน ซึ่งบริษัทฯ ยงัไม่มีนโยบายท่ีจะลดพนกังาน ยงัคงต้องการรักษาพนกังานไว้เพ่ือรองรับ
งานในอนาคต ท าให้สว่นท่ีรายได้ลดลง ต้นทนุจงึไมไ่ด้ลดลงด้วย 
  นายโดมเดช  ศรีพิณเพราะ ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่า ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคคลกร ไม่
สามารถท่ีจะปรับลดลงได้ทนัที แต่ในทางตรงกนัข้ามเร่ืองของเงินเดือนพนกังาน บริษัทฯ ได้มีการปรับขึน้เงินเดือนให้กบั
พนักงานทุกปีประมาณร้อยละ 3 – 5 ท าให้ต้นทุนจะต้องเพ่ิมขึน้ แต่ในปีท่ีผ่านมาบริษัทฯ ได้ตระหนักในส่วนนี ้จึงได้
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พยายามท่ีจะจดัขนาดขององค์กรให้เหมาะสม โดยพนกังานท่ีลาออกไปจะไม่มีการรับเข้ามาเพ่ิม แต่จะใช้การหมนุเวียน
ของพนกังานภายในเพ่ือให้ท างานข้ามหน่วยงาน หากพิจารณาเร่ืองคา่ใช้จ่ายด้านพนกังานจะพบวา่มีการลดลง เน่ืองจาก
จ านวนพนักงานตอนต้นปี 2560 ยอดรวมของพนักงานอยู่ท่ีประมาณ 499 คน แต่ตอนสิน้ปี 2560 จ านวนพนกังานอยู่ท่ี
ประมาณ 450 คน ซึ่งบริษัทฯ พยายามท่ีจะใช้คนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จะมีค่าใช้จ่ายบางส่วนท่ีเพ่ิมขึน้ เป็น
คา่ใช้จ่ายด้านพนกังานท่ีเป็นหน่วยงานสนบัสนุนในบางต าแหน่งท่ีบริษัทฯ รับเข้ามาเพ่ิม เช่น ต าแหน่งด้านการตลาดและ
การขาย ต าแหน่งพฒันาธุรกิจ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการที่จะรองรับงานในอนาคต 
  และไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามเพ่ิมเติม 
 

   ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน  เฉพาะผู้ เข้าร่วมประชุมท่ีประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย  
หรืองดออกเสียงเท่านัน้ โดยให้ยกมือขึน้ เพ่ือเจ้าหน้าท่ีรวบรวมคะแนนจะไปรับบตัรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจงึน าไป
หกัออกจากจ านวนผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
 

  ผลการลงคะแนนปรากฏวา่  ผู้ เข้าร่วมประชมุได้ลงคะแนน ดงันี ้
  เห็นด้วย     71,999,026     เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00  ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  ไมเ่ห็นด้วย                 0     เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  งดออกเสียง               0     เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
 

มตทิี่ประชุม   ท่ีประชมุโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนมุตัิ
งบการเงินประจ าปี 2560  สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 

             ก่อนเข้าสู่วาระท่ี 4 ไม่มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิม ปัจจุบนัมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วม
ประชุมเท่าเดิมจ านวน  85  ราย นับจ านวนหุ้ นรวมกันทัง้สิน้ 71,999,026 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.04 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
 

วาระที่ 4    พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรประจ าปี 2560 และการจ่ายเงนิปันผล 
  ประธานฯ ขอให้  นายสรรพชัญ์  รัตคาม  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร น าเสนอข้อมลูตอ่ท่ีประชมุ  
  นายสรรพชัญ์  รัตคาม  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่  บริษัทฯ  มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่
น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิ โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิเฉพาะกิจการ จ านวน 38.44 ล้านบาท คิดเป็นก าไร
ต่อหุ้น 0.39 บาท  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาจ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.35 บาท  ซึง่บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแล้ว 0.05 บาทตอ่
หุ้น เมื่อวนัท่ี 6 กนัยายน 2560 คงเหลือจ่ายเงินปันผลอีก 0.30 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากก าไรสทุธิส่วนท่ีได้รับการสง่เสริม
การลงทุน (BOI) ให้กบัผู้ ถือหุ้นท่ีมีรายช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหุ้น ในวนัท่ี 13 มีนาคม 2561 และก าหนดจ่ายเงินปันผลใน
วนัท่ี 27 เมษายน 2561 
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  อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสทุธิในปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 89.75 ของก าไรสทุธิ เป็นเงินจ่ายปันผล
ทัง้สิน้ 34,498,969.75 บาท แสดงข้อมลูเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผ่านมาดงันี ้

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

1. ก าไรสทุธิ (บาท) 38,437,871.73 31,977,284.47 91,050,185.69 

2. ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท : หุ้น) 0.39 0.32 0.92 

3. รวมเงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาท : หุ้น) 0.35 0.25 0.65 

       3.1 เงินปันผลระหวา่งกาลงวด 6 เดือนแรก (บาท : หุ้น) 0.05 0.10 0.25 

       3.2 เงินปันผลงวด 6 เดือนหลงั (บาท : หุ้น) 0.30 0.15 0.40 

4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) ** 34,498,969.75 24,642,121.25 64,069,515.25 

5. จ านวนหุ้นท่ีจ่ายเงินปันผล (หุ้น) ** 98,568,485 98,568,485 98,568,485 

6. อตัราสว่นการจ่ายเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ 89.75% 77.06% 70.37% 
 

  ประธานฯ สอบถามท่ีประชมุวา่ มีผู้ ใดจะซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
  ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถาม 
 

  ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชมุออกเสียงลงคะแนนเฉพาะผู้ เข้าร่วมประชมุท่ีประสงค์จะออกเสียงไมเ่ห็นด้วย 
หรืองดออกเสียงเท่านัน้ โดยให้ยกมือขึน้ เพ่ือเจ้าหน้าท่ีรวบรวมคะแนนจะไปรับบตัรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจงึน าไป
หกัออกจากจ านวนผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
 

  ผลการลงคะแนนปรากฏวา่  ผู้ เข้าร่วมประชมุได้ลงคะแนน ดงันี ้
  เห็นด้วย     71,999,026     เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100.00  ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  ไมเ่ห็นด้วย                 0     เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  งดออกเสียง               0     เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
 

มติที่ประชุม  ท่ีประชมุโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมตัิ
ให้จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.35 บาท ซึง่ทางบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแล้ว 0.05 บาทตอ่หุ้น เม่ือวนัท่ี 
6  กนัยายน 2560  คงเหลือจ่ายเงินปันผลอีก 0.30  บาทตอ่หุ้น โดยจ่ายจากก าไรสทุธิสว่นท่ีได้รับสง่เสริมการลงทนุ (BOI) 
ให้กบัผู้ ถือหุ้นท่ีมีรายช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 13 มีนาคม 2561 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 27 เมษายน 
2561 ตามท่ีเสนอ 
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 ก่อนเข้าสูว่าระท่ี 5 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพ่ิม  2 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 15,801 หุ้น  ปัจจบุนัมีผู้ ถือหุ้นและ
ผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจ านวน 87 ราย นับจ านวนหุ้นรวมกันทัง้สิน้ 72,014,827 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
73.06 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
 

วาระที่ 5    พจิารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
  นางภทัธาวรรณ ไชยพิมพ์  ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า  ตามท่ีบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเข้ารับ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ ตัง้แต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เพ่ือให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ พิจารณาเป็นการล่วงหน้าแล้ว  ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้ นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการบริษัทฯ แตอ่ย่างใด 
 ปัจจบุนักรรมการของบริษัทฯ มีอยู่ทัง้หมด 10 ท่าน และในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ครัง้นี ้มี
กรรมการท่ีต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ท่าน ดงันี ้ 

 1)  นายนที  บญุพราหมณ์  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ 
 2)  นายสมชาญ  ลพัธิกลุธรรม        กรรมการ 
 3)  นางสาวรัชนีวรรณ  รวิรัช                     กรรมการ/กรรมการบริหาร/ 
     กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
 ทัง้นีเ้มื่อวนัท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2561 ท่ีผ่านมา นายนที บุญพราหมณ์ ได้ย่ืนหนังสือผ่านเลขานุการบริษัทฯ โดย
แสดงความจ านงไมป่ระสงค์จะได้รับการคดัเลือกกลบัเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครัง้นี ้
 จากการพิจารณาของคณะกรรมการซึง่ไมร่วมกรรมการผู้มีสว่นได้เสีย มีความเห็นว่า กรรมการที่ครบวาระทัง้ 2 
ท่านคือ นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม และนางสาวรัชนีวรรณ รวิรัช เป็นผู้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนด เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ท างานท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคณุธรรม จริยธรรม และมีทศันคติท่ีดีต่อองค์กร ดงันัน้จึงเห็นสมควร
เสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นแต่งตัง้นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม และนางสาวรัชนีวรรณ รวิ รัช  กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง และจะไม่สรรหากรรมการแทน นายนที บุญพราหมณ์ ท าให้ปัจจุบันบริษัทฯ มี
คณะกรรมการรวม 9 ท่าน  มีกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน โดยจะมีวาระการด ารงต าแหน่งเป็นเวลา 3 ปี นบัแตว่นัท่ีได้รับ
การแตง่ตัง้ รายละเอียดประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการทัง้ 2 ท่านตามท่ีบริษัทฯ ได้จดัส่งไปยงัท่านผู้ ถือหุ้น พร้อมหนงัสือ
เชิญประชมุแล้ว (สิ่งท่ีสง่มาด้วย 3) 
  

 ประธานฯ สอบถามท่ีประชมุวา่ มีผู้ ใดจะซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
  ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถาม 
          

 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตาม
วาระเป็นรายบคุคล โดยใช้บตัรลงคะแนน 1 ใบ ตอ่กรรมการ 1 ท่าน และขอเก็บบตัรลงคะแนนทีละท่าน     
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  ผลการลงคะแนนปรากฏวา่  ผู้ เข้าร่วมประชมุได้ลงคะแนน ดงันี ้ 
  1. นายสมชาญ  ลพัธิกลุธรรม  กรรมการบริษัท 
  เห็นด้วย     72,014,827    เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00  ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  ไมเ่ห็นด้วย                 0     เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  งดออกเสียง               0     เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
 

  2. นางสาวรัชนีวรรณ  รวิรัช   กรรมการบริษัท 
  เห็นด้วย     70,405,793     เสยีง คิดเป็นร้อยละ   97.77   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  ไมเ่ห็นด้วย   1,609,034     เสยีง คิดเป็นร้อยละ     2.23   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  งดออกเสียง               0      เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นท่ีเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตัง้ 
นายสมชาญ  ลพัธิกลุธรรม และนางสาวรัชนีวรรณ  รวิรัช เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามท่ีประธานฯ เสนอ 
      ดงันัน้  คณะกรรมการของบริษัทฯ ปี 2561 จะประกอบด้วย 
  1)  นายสมยศ  เจียมจิรังกร    
  2)  นายสรรพชัญ์  รัตคาม    
  3)  นายสเุมธ  เตชาชยันิรันดร์        
  4)  นายสมชาญ  ลพัธิกลุธรรม           
  5)  นางสาวรัชนีวรรณ  รวิรัช                      
  6)  นายสมชาย  จองศิริเลิศ     
  7)  นายทินกร  สีดาสมบรูณ์   
  8)  นางมณีรัสม์ิ  รัตคาม  
  9)  นายโดมเดช  ศรีพิณเพราะ 
   

               ก่อนเข้าสูว่าระท่ี 6  ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพ่ิม ปัจจบุนัมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วม
ประชุมเท่าเดิมจ านวน  87 ราย นับจ านวนหุ้ นรวมกันทัง้สิน้ 72,014,827 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 73.06 ของจ านวนหุ้ นท่ี
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
  

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 
  นางภทัธาวรรณ ไชยพิมพ์ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า ส าหรับค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 คณะกรรมการ
ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่ีได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดย
กลัน่กรองอย่างละเอียด ถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั ผล
การด าเนินงานของบริษัทฯ ผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจ
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โดยรวมแล้ว คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนและบ าเหน็จ
กรรมการประจ าปี 2561 ดงันี ้
 อตัราค่าเบีย้ประชุม จ่ายให้แก่กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม โดยก าหนดจ่ายเป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ท่ีเข้าร่วม
ประชมุ ดงันี ้

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2561 (ปีที่น าเสนอ) ปี 2560         

1. คา่เบีย้ประชมุกรรมการบริษัทฯ  
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

 
16,500 บาท/ครัง้ 
11,000 บาท/ครัง้ 

 
16,500 บาท/ครัง้ 
11,000 บาท/ครัง้ 

2. คา่เบีย้ประชมุกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

 
13,200 บาท/ครัง้ 
11,000 บาท/ครัง้ 

 
13,200 บาท/ครัง้ 
11,000 บาท/ครัง้ 

3. คา่เบีย้ประชมุกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

 
13,200 บาท/ครัง้ 
11,000 บาท/ครัง้ 

 
13,200 บาท/ครัง้ 
11,000 บาท/ครัง้ 

4. คา่บ าเหน็จกรรมการ ไมเ่กิน 3 ล้านบาท ไมเ่กิน 3 ล้านบาท 
5. คา่ตอบแทนรายเดือนของกรรมการบริหารที่ไมไ่ด้เป็น

พนกังานประจ าของบริษัท 
10,000 บาท/เดือน 10,000 บาท/เดือน 

หมายเหต ุ: คา่เบีย้ประชมุก าหนดจ่ายเป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ 

 โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนเป็นผู้ก าหนดจ านวนท่ีจะจ่ายให้แก่กรรมการแตล่ะท่าน
ตอ่ไป ทัง้นีไ้มร่วมถงึคา่ตอบแทนหรือสวสัดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนกังาน หรือลกูจ้างของบริษัทฯ ซึง่คา่ตอบแทน
ท่ีเสนอนีจ้ะเร่ิมใช้ตัง้แต่วนัท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมตัิ จนกวา่จะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนท่ีจ่ายทัง้สิน้ 
เม่ือรวมกนัแล้วต้องไมเ่กินวงเงินท่ีได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
 การพิจารณาอนุมตัิในวาระนี ้ต้องมีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

 ประธานฯ สอบถามท่ีประชมุวา่ มีผู้ ใดจะซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถาม 
 

 ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนนเฉพาะผู้ เข้าร่วมประชุมท่ีประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียงเท่านัน้ โดยให้ยกมือขึน้ เพ่ือเจ้าหน้าท่ีรวบรวมคะแนนจะไปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน และน าไป
หกัออกจากจ านวนผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
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  ผลการลงคะแนนปรากฏวา่  ผู้ เข้าร่วมประชมุได้ลงคะแนน ดงันี ้
  เห็นด้วย     72,014,827     เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100.00  ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  ไมเ่ห็นด้วย                 0     เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  งดออกเสียง               0     เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
 

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชมุโดยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนมีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ 
 

 ก่อนเข้าสู่วาระท่ี 7 ไม่มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิม ปัจจุบนัมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วม
ประชุมเท่าเดิมจ านวน  87 ราย นับจ านวนหุ้ นรวมกันทัง้สิน้ 72,014,827 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 73.06 ของจ านวนหุ้ นท่ี
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
 

วาระที่ 7 พจิารณาแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 
             ประธานฯ ขอให้ นายสมยศ  เจียมจิรังกร ประธานกรรมการตรวจสอบ น าเสนอข้อมลูตอ่ท่ีประชมุ 
             นายสมยศ เจียมจิรังกร ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา
ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น เพ่ือแต่งตัง้  นางสวิุมล กฤตยา
เกียรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 2982 หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5599 หรือ 
นางสาวสภุาภรณ์ มัง่จิตร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 8125 (ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ 
นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7764 (ยงัไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ) จาก 
บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 และก าหนดค่าตอบแทน
ไมเ่กิน 1,040,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

รายการ 
ปี 2561 (ปีที่เสนอ) 

(บาท) 
ปี 2560 (บาท) 

คา่บริการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส @ 120,000 บาท 360,000 360,000 
คา่บริการสอบทานงบการเงินรวม 3 ไตรมาส @ 15,000 บาท 45,000 45,000 
คา่บริการสอบบญัชีประจ างวดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 480,000 480,000 
คา่บริการตรวจสอบงบการเงินรวมประจ างวดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 20,000 20,000 

บริษัทย่อย - บริษัท คิวแอลที อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
     - คา่บริการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส @ 10,000 บาท 

 
30,000 

 
30,000 

บริษัทย่อย - Qualitech Myanmar Company Limited 
     - คา่บริการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส @ 20,000 บาท 
     - คา่บริการสอบบญัชีประจ างวดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 
60,000 
25,000 

 
60,000 
25,000 
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รายการ 
ปี 2561 (ปีที่เสนอ) 

(บาท) 
ปี 2560 (บาท) 

คา่บริการตรวจสอบการปฏิบตัติามเง่ือนไขบตัรสง่เสริมการ
ลงทนุ (BOI) 2 ฉบบั @ 10,000 บาท 

 
20,000 

 
20,000 

รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 1,040,000 1,040,000 
 

 ทัง้นี ้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด และผู้ สอบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานี ้ไม่มี
ความสมัพนัธ์หรือสว่นได้สว่นเสียกบับริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือมีความเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ย่างใด 

 

 ประธานฯ สอบถามท่ีประชมุวา่ มีผู้ ใดจะซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถาม 

 

 ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้ เข้าร่วมประชุมท่ีประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียงเท่านัน้ โดยให้ยกมือขึน้ เพ่ือเจ้าหน้าท่ีรวบรวมคะแนนจะไปรับบตัรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจงึน าไป
หกัออกจากจ านวนผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด  

 

  ผลการลงคะแนนปรากฏวา่  ผู้ เข้าร่วมประชมุได้ลงคะแนน ดงันี ้
  เห็นด้วย     72,014,827    เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00  ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  ไมเ่ห็นด้วย                 0    เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  งดออกเสียง               0    เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
 

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  มีมติ
แตง่ตัง้นางสวิุมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 2982 หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตเลขที่ 5599 หรือ นางสาวสภุาภรณ์ มัง่จิตร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 8125 (ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบ
การเงินของบริษัทฯ) หรือ นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7764 (ยงัไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบ
การเงินของบริษัทฯ) จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชีประจ าปี 2561 และ
ก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2561  เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 1,040,000 บาท  ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ 
 

 ก่อนเข้าสู่วาระท่ี 8 ไม่มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิม ปัจจุบนัมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วม
ประชุมเท่าเดิมจ านวน  87 ราย นับจ านวนหุ้ นรวมกันทัง้สิน้ 72,014,827 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 73.06 ของจ านวนหุ้ นท่ี
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับของบริษัทฯ 
             นางภัทธาวรรณ ไชยพิมพ์ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า จากค าสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี  21/2560 
เร่ืองการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจได้แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติบริษัท
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มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เร่ืองการให้สิทธิผู้ ถือหุ้นเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ท าให้ข้อบงัคบับริษัทข้อ 35 ซึง่
ก าหนดตามกฎหมายเดิมไมม่ีผลใช้บงัคบัได้ตอ่ไปเน่ืองจากขดักบักฎหมายดงักลา่ว โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 ข้อบังคับเดมิ ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไข 
ข้อที่  35 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ น 
เป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในสี่ เดือน นับแต่วัน
สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 
 การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวแล้ว
ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามญั” คณะกรรมการจะเรียก
ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแตจ่ะ
เห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้ นรวมกันนับจ านวนหุ้นได้ไม่น้อย
กว่าหนึ่งในห้าของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้
ถือหุ้นไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้าคน ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสิบของจ านวนหุ้ นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จะ
เข้าช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมผู้ ถือ
หุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตผุล
ในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว 
ซึ่งคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายใน
หนึง่เดือนนบัแตว่นัได้รับหนงัสือนัน้จากผู้ ถือหุ้น 

การประชมุใหญ่ของบริษัทให้จดัขึน้ ณ ท้องท่ีอนั
เป็นท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือส านักงานสาขา 
หรือจังหวัดใกล้เคียงกับท่ีส านักงานใหญ่หรือส านักงาน
สาขาตัง้อยู่ หรือกรุงเทพมหานคร หรือท่ีอื่นใดตามท่ีคณะ
กรรม การจะก าหนด  

ข้อที่ 35 คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้น เป็น
การประชุมสามัญประจ าปีภายในสี่เดือน นับแต่วนัสิน้สุด
ของรอบปีบญัชีของบริษัท 
  การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากท่ีกลา่วแล้วให้
เรียกวา่ “การประชมุวิสามญั” คณะกรรมการจะเรียกประชมุ
ผู้ ถือหุ้ น เป็นการประชุม วิสามัญ เมื่ อใดก็ ได้สุดแต่จะ
เห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้ นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้ นนับ
รวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
ทัง้หมด จะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้อง
ระบุเร่ืองและเหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน
ในหนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดั
ให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวนันับแต่วนัท่ีได้รับ
หนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุม
ภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึง่ ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึง่
เข้าช่ือกันหรือผู้ ถือหุ้ นคนอื่นๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามท่ี
บงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวนันบัแต่
วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึง่ ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือ
วา่เป็นการประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดย
บริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจัด
ให้มีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฎว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการ
เรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสองครัง้ใด จ านวนผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้
ในข้อบังคับข้อท่ี 38 ผู้ ถือหุ้ นตามวรรคสองต้องร่วมกัน
รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจัดให้มีการประชุม
ในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 
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 ข้อบังคับเดมิ ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไข 
                การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จดัขึน้ ณ ท้องท่ีอนั

เป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือส านกังานสาขา หรือ
จงัหวดัใกล้เคียงกบัท่ีส านกังานใหญ่หรือส านกังานสาขาตัง้ 
อยู่ หรือกรุงเทพมหานคร หรือท่ีอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการ
จะก าหนด 

 

 ประธานฯ สอบถามท่ีประชมุวา่ มีผู้ ใดจะซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถาม 

 

 ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนนเฉพาะผู้ เข้าร่วมประชุมท่ีประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียงเท่านัน้ โดยให้ยกมือขึน้เพ่ือเจ้าหน้าท่ีรวบรวมคะแนนจะไปรับบตัรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจงึน าไป
หกัออกจากจ านวนผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 

 

  ผลการลงคะแนนปรากฏวา่  ผู้ เข้าร่วมประชมุได้ลงคะแนน ดงันี ้
  เห็นด้วย     72,014,827    เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  ไมเ่ห็นด้วย                 0    เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  งดออกเสียง               0    เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
 

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมโดยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีมติ
อนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อท่ี 35 ตามท่ีเสนอ 
 

วาระที่ 9   พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 ประธานฯ  ชีแ้จงว่า  ด้วยในวาระนี ้ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระเพ่ิมเติมแต่อย่างใดตามท่ี นาง

ภทัธาวรรณ  ไชยพิมพ์  ได้ชีแ้จงไปเมื่อตอนต้นแล้วนัน้ ในวาระนีจ้งึไมม่ีวาระท่ีจะพิจารณาและลงมติ  
 ประธานฯ ขอให้ นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ กรรมการผู้จัดการ น าเสนอให้ท่ีประชุมทราบถึง  ทิศทางในการ

ด าเนินธุรกิจส าหรับปี 2561  
 นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าในปี 2561 บริษัทฯ มีทิศทางในการ

ด าเนินธุรกิจ ดงันี ้
 คาดวา่ภาพรวมของอตุสาหกรรมการให้บริการทดสอบโดยไม่ท าลายในกลุ่มลกูค้า Fabricator เร่ิมมีการฟื้น

ตวัเน่ืองจากเร่ิมมีการลงทุนในโครงการเพ่ือขยายก าลงัการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้าในกลุ่มโรง
กลัน่ โรงปิโตรเคมี และโรงไฟฟ้าขนาดกลางและขนาดเล็ก ส่งผลให้ลูกค้าของบริษัทฯ เร่ิมมีงานมากขึน้ คาดว่าจะเร่ิม
ท างานในช่วงไตรมาสท่ี 2 เป็นต้นไป ประกอบกบับริษัทฯ เร่ิมท างานตรวจสอบและทดสอบท่อสง่ก๊าซธรรมชาติบนบกเส้น
ท่ี 5 เฟสท่ี 1 ของบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) คาดวา่จะสง่ผลให้ตลาดในสว่นนีเ้ร่ิมฟืน้ตวั 
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 ส่วนตลาดของงานตรวจสอบและรับรองโรงงาน เป็นงานท่ีต้องตรวจสอบตามกฎหมาย หรือตรวจสอบตาม
แผนงานซ่อมบ ารุงรักษาของลูกค้า คาดว่าจะมีการเติบโตเพ่ิมขึน้เล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า  เน่ืองจากลูกค้า
บางสว่นถึงรอบท่ีจะท าการบ ารุงรักษาใหญ่ในปีนี ้ประกอบกบัมีการประกาศใช้กฎหมายใหมท่ี่เก่ียวข้องกบัการซ่อมบ ารุง
ถงัน า้มนัออกมา โดยจะเพ่ิมความเข้มงวดในการตรวจสอบ คาดวา่จะท าให้ตลาดของงานตรวจสอบมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ 

 

 ในปี 2561 นี ้บริษัทฯ วางเป้าหมายยอดขายอยู่ท่ี 447 ล้านบาท โดยจะแบ่งแผนการด าเนินงานออกเป็น 4 
ด้าน ดงันี ้

 1)  แผนการด าเนินงานด้านลกูค้า 
 2)  แผนการด าเนินงานด้านพฒันาบคุลากร 
 3)  แผนการด าเนินงานด้านกระบวนการภายในและการควบคมุ 
 4)  แผนการด าเนินงานด้านการลงทนุและขยายงาน 

 1)  แผนการด าเนินงานด้านลูกค้า 
   รักษาฐานลูกค้าเดิมในกลุ่มด้านการทดสอบโดยไม่ท าลาย และขยายบริการไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ 

เน่ืองจากยงัมีลกูค้าบางกลุ่มท่ีบริษัทฯ ยงัไม่ได้เข้าไปให้บริการ ซึง่ยงัมีโอกาสทางธุรกิจจากกลุ่มลกูค้า
นีอ้ยู่ รวมถึงติดตามในเร่ืองของโครงการใหม่ๆ  เช่น บริษัทฯ จะไปเข้าร่วมประมลูงานในโครงการท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นท่ี 5 เฟสท่ี 2 ของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ระยะทางประมาณ 200 
กิโลเมตร มลูค่าโครงการประมาณ 60 - 70 ล้านบาท คาดวา่มีโอกาสสงูท่ีจะได้รับงานในสว่นนี ้รวมถึง
งานซอ่มบ ารุงรักษาตามแผนงานของลกูค้า เป็นต้น 

   เพ่ิมประเภทของการให้บริการ หรือธุรกิจใหม่ เน่ืองจากมีการให้บริการบางประเภทท่ียังต้องพึ่งพา
ผู้ รับ เหมารายอื่นอยู่  ทางบริษัทฯ จึงมีนโยบายท่ีจะเข้าไปด าเนินการในส่วนนี เ้อง เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขนั และตอบสนองความต้องการของลกูค้าท่ีต้องการ One Stop Service  

   เน้นการหานวตักรรม หรือเทคโนโลยีในการตรวจสอบและทดสอบใหม่ เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของลกูค้า รวมทัง้ผลกัดนันวตักรรม หรือเทคโนโลยีใหมใ่ห้เกิดผลในเชิงพาณิชย์ 

   ท าการตลาดงานด้านการทดสอบ เพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดของห้องปฏิบัติการทดสอบเชิงกล
และโลหะวิทยา 

 2)  แผนการด าเนินงานด้านพัฒนาบุคลากร 
 รักษาหรือปรับเปลี่ยนขนาดขององค์กรให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัสภาวะตลาด 
 สรรหาบคุลากรในต าแหน่งหลกัให้สอดคล้องกบัแผนธุรกิจท่ีเปลี่ยนไปเพ่ือรองรับงานในอนาคต 
 ด าเนินการตามโครงการ Succession Plan เพ่ือให้มัน่ใจว่า ทุกต าแหน่งงานในบริษัทฯ มีบุคลากรท่ี

สามารถท างานทดแทนกนัได้ เพ่ือความตอ่เน่ืองทางธุรกิจ 
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               3)  แผนการด าเนินงานด้านกระบวนการภายในและการควบคุม 
       บริษัทฯ จะน าเอา Computerization หรือ Digital Technology มาใช้ในการท างาน เพ่ือความคล่องตัว 
และเพ่ิม Asset Utilization เพ่ิมผลผลิต และลดต้นทุนในการท างาน เช่น โปรแกรมการจดัการบัญชียอดขาย, โปรแกรม
บริหารจดัการยานพาหนะของบริษัทฯ เป็นต้น 

  4)  แผนการด าเนินงานด้านการลงทุนและขยายงาน 
 ในปี 2561 บริษัทฯ ตัง้งบประมาณลงทุนในอปุกรณ์และเคร่ืองมือ และโปรแกรมการจดัการประมาณ 

28 ล้านบาท เพ่ือทดแทนอปุกรณ์และเคร่ืองมือท่ีหมดอาย ุ  

 แผนงานการลงทุนในต่างประเทศ หลังจากท่ีจดทะเบียนจัดตัง้ Qualitech Myanmar Company 
Limited ในประเทศพม่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะผลักดันธุรกิจในประเทศพม่า โดยใช้บุคลากร 
เคร่ืองมือ และเทคโนโลยีจากบริษัทแม่เข้าไปช่วยสนับสนุน  ขณะเดียวกันได้เร่งหาข้อมูลเพ่ือเข้าไป
ลงทนุในประเทศอื่นในกลุม่ CLMV เพ่ิมเติม 

 

 เม่ือนายโดมเดช  ศรีพิณเพราะ น าเสนอข้อมลูจบ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุสามารถซกัถาม
ข้อสงสยัและแสดงความเห็น   
 นายเอกชยั  พิพิธเวช  ผู้ ถือหุ้น  สอบถามวา่  
 1.  คูแ่ข่งของบริษัทฯ มีอยู่ก่ีราย  
 2.  Market Share ของบริษัทฯ อยู่ท่ีเท่าไหร่ และถงึร้อยละ 25 ของอตุสาหกรรมนีห้รือไม ่
 นายโดมเดช  ศรีพิณเพราะ ชีแ้จงวา่  
 1.  คู่แข่งในอุตสาหกรรมทดสอบแบบไม่ท าลาย ท่ีเป็นบริษัทรายใหญ่ รายกลาง และรายเล็ก รวมกันมีอยู่
ประมาณ 10 บริษัท  
 2.  บริษัทฯ อยู่อนัดบัท็อป 3 ของอุตสาหกรรมนี ้ซึ่งมีทัง้บริษัทคู่แข่งท่ีอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และอยู่นอก
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยคิดวา่บริษัทฯ มี Market Share ประมาณร้อยละ 25 ของอตุสาหกรรมนี ้
 

  นางสาววีณา  กิจเวคิน  ผู้ ถือหุ้น  สอบถามวา่ 
 1.  บริษัทคูแ่ข่งท่ีอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ช่ือบริษัทอะไร 
 2.  ขอให้ยกตวัอย่างนวตักรรมใหม่ๆ  ท่ีบริษัทฯ ได้เข้าไปทดสอบ เป็นนวตักรรมเก่ียวกบัอะไร 
 3.  เสนอแนะให้บริษัทฯ ท า VDO การด าเนินงานของบริษัทฯ วา่ มีกระบวนการอย่างไร 
 4.  ท่ีบอกวา่บริษัทฯ มียานพาหนะอยู่ประมาณ 80 คนั เอาไว้ส าหรับท าอะไรบ้าง 
 นายโดมเดช  ศรีพิณเพราะ  ชีแ้จงวา่ 

1. บริษัทคู่แข่งท่ีอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ สามารถหาช่ือได้ในฐานข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 
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   2.  นวัตกรรมใหม่ๆ จะเป็นเร่ืองของการเข้าไปตรวจสอบการกัดกร่อนของท่อเหล็กของโรงกลั่น และ
อตุสาหกรรมเคมี ปัจจบุนัยงัไม่มีเทคโนโลยีท่ีจะเข้าไปท าตรงนีไ้ด้ โดยท่ีลกูค้ามีความมัน่ใจ มีคูแ่ข่งท่ีน้อยรายและจะท าให้
บริษัทฯ มี Margin ท่ีสงูขึน้ 
 3.  เร่ืองการท า VDO การท างานของบริษัทฯ จะน าไปพิจารณาและน าเสนอในการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ถดัไป 
เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้เห็นภาพการท างานของบริษัทฯ ผ่านการ Presentation ก่อนเร่ิมการประชมุ 
 4.  เพ่ือใช้ในการเดินทางของพนกังาน และบรรทุกเคร่ืองมือของบริษัทฯ ในการออกไปรับงานของลกูค้าท่ีอยู่
กระจายกนั  
 

 นางสาวฐานียะ  เตชะวิภ ู ผู้ ถือหุ้น  ได้สอบถามวา่  
 1.  การท่ีบริษัทฯ ไปลงทนุท่ีประเทศพมา่ มีความเสี่ยงอย่างไรบ้าง 
 2.  ในอนาคตเร่ืองการทดสอบ บริษัทฯ จะมีการน าเอา Robot เข้ามาท างานแทนคนหรือไม่ 
 นายสรรพชัญ์  รัตคาม  ได้ชีแ้จงวา่ 
 1.  ท่ีประเทศพม่า บริษัทฯ ได้จดทะเบียนจดัตัง้ Qualitech Mayanmar Company Limited (“QLTM”) เสร็จ 
สิน้ไปเมื่อปลายปีท่ีแล้ว ซึ่งบริษัทฯ เข้าไปถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 80 แต่ถ้าย้อนไปเมื่อ 4 – 5 ปีท่ีแล้ว บริษัทฯ เคยจด
ทะเบียนจัดตัง้บริษัท ควอลลีเทค เมียนมาร์ จ ากัด ในประเทศไทยร่วมกับหุ้ นส่วนชาวพม่า โดยเข้าไปด าเนินงานใน
ประเทศพม่า ในช่วงนัน้บริษัทก็ด าเนินงานได้ดีในระดบันึง แต่พอผ่านไปได้สกัระยะบริษัทก็ติดขดัปัญหาเร่ืองการ เงินกับ
หุ้นส่วนจงึต้องแยกทางกนั บริษัทฯ จงึได้ไปจดทะเบียนจดัตัง้ QLTM ในประเทศพม่าเองเมื่อปี 2560 ท่ีผ่านมา แตบ่งัเอิญ
เป็นปีท่ีภาวะราคาน า้มนัปรับลดลง ซึง่ได้ส่งผลกระทบไปทัว่โลก การลงทนุในประเทศพมา่เองก็ชะงกังนั งานท่ี QLTM คิด
ว่าจะได้ก็เกิดการหยุด ในปีท่ีผ่านมาบริษัท QLTM มีงานบางส่วนท่ีได้ลงไปด าเนินการในพวกแท่นขุดเจาะท่ีอยู่ในทะเล
ให้กบับริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) ในประเทศพม่า ซึง่ถ้าดใูนงบการเงินรวมของบริษัทฯ จะ
เห็นว่าน้อยกว่างบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นเพราะการด าเนินงานของ QLTM ในประเทศพม่ายังขาดทุน เน่ืองจาก
ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นเร่ืองของพนักงานและส านักงาน  โดย QLTM มีเป้าหมายท่ีจะสร้างช่ือในประเทศพม่าให้เป็นท่ี
น่าเช่ือถือให้ได้ก่อน เพราะธุรกิจของการให้บริการจะต้องสร้างความน่าเช่ือถือ ซึง่ในประเทศพม่าก็มีคู่แข่งไม่น้อยกว่าใน
ประเทศไทย เช่นมาจากประเทศจีน และประเทศอินเดีย การแข่งขนัก็อาจจะรุนแรงมากกว่าในประเทศไทย แตก่็คาดวา่ใน
ปี 2561 บริการของ QLTM ในประเทศพมา่ในจะดีขึน้ด้วยเหตผุล 3 ประการด้วยกนั    
 ประการแรก คือ ประเทศพม่าเร่ิมเปิดให้ผู้ประกอบการเอกชนอิสระเป็นผู้น าเข้าแก็ส LPG และ LNG ซึง่เป็น
สารอนัหนึง่ท่ีเป็นอนัตราย ฉะนัน้ งานการตรวจสอบเช่นนี ้ก็จะมีมากขึน้  
 ประการที่สอง คือ การเข้าไปให้บริการของผู้ให้บริการ Platform Oil & Gas ในประเทศพมา่ ซึง่ QLTM ได้เร่ิม
ให้บริการกบับริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) ซึง่ก็ได้รับการตอบรับจากลกูค้าท่ีดี และคงจะมีงาน
เพ่ิมเติมอีก รวมทัง้จะมีการน าเสนอเคร่ืองมือใหม่ๆ ให้แก่ลกูค้า เช่ือวา่เม่ือได้มีการน าเอาเคร่ืองมือใหม่ๆ ไปให้บริการกบั
บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) ในประเทศพมา่ และสามารถท าให้ลกูค้าเห็นผลงานแล้ว บริษัท 
ปิโตรนาส และบริษัทอื่นๆ ก็อาจจะสนใจเช่นกนั  
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 ประการท่ีสาม คือ ในประเทศพม่ามีการก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก(Steel Structure) ท่ีมีมาตรฐานสูงและ
ออกแบบงานป้องกนัแผ่นดินไหว ท าให้จะต้องมีการทดสอบแนวเช่ือมโดยไมท่ าลาย ซึง่ QLTM ก็ได้รับงานในสว่นนี ้  
 อีกเหตุผลหนึ่ง ซึ่งจะเป็นผลในปี 2562 และปี 2563 คือ บริษัทในประเทศไทยท่ีท า Pressure Vessel บรรจุ
แก็ส LPG มีแผนจะไปลงทุนสร้างโรงงานในประเทศพม่า ซึง่ถ้ามีงานก่อสร้างถงั หรือ Pressure Vessel มากขึน้ บริษัทท่ี
ไปลงทนุดงักลา่ว กบับริษัทฯ เป็นคูค้่ากนัอยู่แล้ว ก็เช่ือวา่บริษัทฯ จะมีงานในประเทศพมา่เพ่ิมเติมอีก  
 แตถ้่ามองในแง่ความเสี่ยง ประเทศพมา่จะมีความเสี่ยงในเร่ืองของโรฮิงญาตอ่การลงทนุของตา่งประเทศและ 
การเมืองก็มีการเลือกตัง้ได้พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพ่ือประชาธิปไตย (เอ็นแอลดี) มีคุณอองซาน ซูจี มา แต่ใน
ขณะเดียวกนัเร่ืองทหารก็ยงัเป็นปัญหากนัอยู่ ซึง่เป็นเร่ืองปรกติของระบบการเมืองในประเทศพมา่  
 2.  ในปัจจุบันมีการน าเอา Robot มาใช้งานแล้วอย่างเช่น โดรน (Drone) ซึ่งก็คือการขึน้สู่ท่ีสูงโดยไม่มีคน 
และมีกล้องท่ีสามารถขยายการมองเห็นได้เดน่ชดัขึน้ โดยในอตุสหกรรมท่ีบริษัทฯ ด าเนินการอยู่ก็มีการน ามาใช้ 
  
 นายสมเกียรติ  สาลีพฒันา  ผู้ ถือหุ้น  สอบถามวา่ 
 1.  ผมได้เข้ามาในห้องประชุมตัง้แต่ตอนโหวตในวาระท่ี 5 แล้ว หลงัจากท่ีผมเข้ามาแล้วก็มีผู้ ถือหุ้นเข้ามาอีก 
2 - 3 ท่าน ในวาระท่ี 6 และ 7 แต่เห็นเจ้าหน้าท่ีนับคะแนนยงัขานว่าคะแนนอยู่ท่ี 72 ล้านเช่นเดิม คิดว่าน่าจะไม่ถูกต้อง 
ขอให้ช่วยตรวจสอบด้วย 
 2.  ในงบก าไร (ขาดทนุ) งบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2560 ดีกวา่ปี 2559 แตพ่อเป็นงบการเงินรวม กลบัลดลง 
จงึขอสอบถามวา่บริษัทย่อยบริษัทไหนท่ีเป็นตวัฉดุให้งบการเงินรวมของบริษัทฯ ในปี 2560 ให้ออกมาแย่ลง 
 3.  การให้บริการของบริษัทฯ มีแยกออกเป็น 3 ส่วน ถ้าหากว่าแยกออกเป็นรายได้ของแต่ละส่วน คือ การ
ทดสอบโดยไมท่ าลาย, การตรวจสอบและรับรองคณุภาพ และการทดสอบคณุสมบตัิทางกลของวสัด ุแต่ละสว่นมีสดัสว่น
รายได้อยู่ท่ีเท่าไหร่ของรายได้ทัง้หมด 
 4.  คูแ่ข่งของบริษัทฯ ท่ีบอกวา่มีอยู่ประมาณ 10 บริษัท ถ้านบัอนัดบั คาดวา่บริษัทฯ อยู่ในอนัดบัท่ีเท่าไหร่ 
 นางภทัธาวรรณ ไชยพิมพ์  ได้ชีแ้จงวา่  
 1.  ได้มีการตรวจสอบจากเจ้าท่ีนบัคะแนนแล้วแจ้งว่า ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมเพ่ิมมีการลงมติตัง้แต่ในวาระท่ี 5 
ซึง่ในวาระท่ี 5 ได้มีการแจ้งแล้ววา่ มีผู้ เข้าร่วมประชุมเพ่ิม 2 ราย มีจ านวนหุ้นจ านวนประมาณ 15,800 หุ้น ซึง่จะรวมของ
ท่านผู้ ถือหุ้ นอยู่แล้ว ส่วนในวาระท่ี 6 จะไม่มีการนับเพ่ิมเพราะว่าได้มีการนับไปตัง้แต่ในวาระท่ี 5 แล้ว ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบข้อมลูได้ และขอขอบคณุท่านผู้ ถือหุ้นท่ีได้มีการสอบถามมาและให้บริษัทฯ ได้ชีแ้จงเพ่ือตรวจสอบข้อมลู   
 นายสรรพชัญ์  รัตคาม  ชีแ้จงวา่ 
 2.  งบการเงินรวมของบริษัทฯ ท่ีลดลง มาจาก Qualitech Myanmar Company Limited มีผลการด าเนินงาน
ขาดทนุ  
 นายโดมเดช  ศรีพิณเพราะ ได้ชีแ้จงวา่  

หน้า 20 ของ 23 



 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1 

 3. การทดสอบโดยไม่ท าลาย มีสัดส่วนรายได้อยู่ท่ีร้อยละ 40 ของรายได้ทัง้หมด ส่วนการตรวจสอบและ
รับรองคณุภาพ และการทดสอบคณุสมบตัิทางกลของวสัด ุมีสดัสว่นรายได้รวมกนัอยู่ท่ีร้อยละ 60 ของรายได้ทัง้หมด 
 4.  ในเร่ืองการจดัล าดบั คิดวา่บริษัทฯ อยู่ในอนัดบัท็อป 3 ของอตุสาหกรรมนี ้
 

 นายสมเกียรติ สาลีพัฒนา  ผู้ ถือหุ้น  ได้สอบถามว่า กลุ่ม ปตท. จะเร่ิมมีการลงทุนในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC)  จงึอยากทราบวา่ กลุม่ ปตท. เป็นลกูค้าของบริษัทฯ ด้วยหรือไม่ 
 นายสรรพัชญ์  รัตคาม  ได้ชีแ้จงว่า กลุ่ม ปตท. ไม่ว่าจะเป็น บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) , บริษัท พีทีที โก
ลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน), บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) เป็นลกูค้าของบริษัทฯ 
 

 นางสาววีณา  กิจเวคิน  ผู้ ถือหุ้น  สอบถามวา่ นวตักรรมหรือการลงทนุใหม่ๆ  ท่ีจะท ามีอะไรบ้าง 
 นายสรรพัชญ์  รัตคาม  ชีแ้จงว่า เทคโนโลยีท่ีบริษัทฯ พยายามจะท ามองได้ 2 มุม มุมหนึ่ง คือ มองในส่วน
ของลกูค้า เพราะลกูค้าจะเป็นผู้ ท่ีจะบอกวา่ มีปัญหาเร่ืองอะไร แล้วทีมงานของบริษัทฯ ก็จะคยุกบัลกูค้า แล้วหา solution 
มาตอบลูกค้า ซึ่งทีมงานของบริษัทฯ พยายามท่ีจะหาความรู้เทคโนโลยีท่ีเป็นการตรวจสอบใหม่ๆ ท่ีมีการพูดกันหรือ
ประกาศทางสื่อมวลชนหรือ exhibition หรือข่าวสารต่างๆ เพ่ือให้รับรู้ข้อมูลต่างๆ มากขึน้ เพ่ือท าให้เวลาลกูค้ามีปัญหา
บริษัทฯ ก็จะบอกได้ว่า ควรจะใช้วิธีอะไรเพ่ือแก้ปัญหา  ขณะเดียวกนับริษัทฯ ก็จะมองในส่วนของ technical ด้วยว่า ถ้า
หากมี technical บางอย่างท่ีมีการประกาศทางสื่อมวลชนหรือ exhibition หรือใน symposium ต่างๆ บริษัทฯ ก็จะดวู่ามี
เทคนิคอะไรท่ีบริษัทฯ เคยเจอมาบ้าง แล้วบริษัทฯ ก็น ามาท า ซึ่งท่ีผ่านมาก็ได้มีการตรวจสอบในส่วนของ Corrosion 
Under Insulation เพ่ือให้รู้รูร่ัวของท่อ ซึง่เทคนิคท่ีบริษัทฯ น ามาใช้เพ่ือตอบโจทย์พวกนีเ้ป็นหลกั 
 

 นายประสิทธ์ิ  ลิมปวิทยากลุ  ผู้ ถือหุ้น  ได้สอบถามวา่ 
 1.  เทคนิค Rope Access คืออะไร ขอให้ช่วยอธิบาย 
 2.  นวตักรรมใหมท่ี่ทางบริษัทฯ คิดค้น เมื่อบริษัทฯ ท ามาแล้ว บริษัทคูแ่ข่งอ่ืนสามารถลอกเลียนได้หรือไม ่ถ้า
บริษัทคูแ่ข่งอ่ืนลอกเลียนได้ประโยชน์ท่ีจะได้รับก็จะน้อยมาก บริษัทฯ มีวิธีท่ีจะจดัการอย่างไรได้บ้าง 
 3.  งานการตรวจสอบด้านการเกษตรเป็นอย่างไรบ้าง ผลตอบแทนท่ีได้มา และจะด าเนินการตอ่ไปหรือไม ่ 
 นายโดมเดช  ศรีพิณเพราะ ได้ชีแ้จงวา่  
 1.  เทคนิค Rope Access เป็นการทดสอบและตรวจสอบโดยใช้วิธีโรยตวัด้วยเชือก ลกัษณะเดียวกบัการใช้
เชือกโรยตัวตามตึกสูงต่างๆ เพ่ือเช็ดกระจก ซึ่งในงานตรวจสอบโดยทั่วไปอย่างเช่น Sphere จะต้องมีการตัง้นั่งร้าน
เพ่ือท่ีจะไปตรวจสอบในท่ีสูงได้ บริษัทฯ จึงใช้วิธีการโรยตวัด้วยเชือกนีไ้ปทดแทนการตัง้นั่งร้าน ยกตวัอย่างเช่น การไป
ตรวจสอบ Sphere จะมีค่าตรวจสอบประมาณ 8 แสน ถึง 1 ล้านบาท แต่ค่าใช้จ่ายท่ีจะให้บริษัทฯ เข้าไปตรวจสอบจาก
การตัง้นัง่ร้านจะอยู่ท่ีประมาณ 2 ล้านกว่าบาทขึน้ไป ฉะนัน้ถ้าลกูค้าสามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนนีไ้ด้ ก็ช่วยให้ลกูค้าลด
ต้นทนุลง ในขณะเดียวกนับริษัทฯ สามารถท่ีจะก าหนดราคาท่ีสงูขึน้ได้ เพราะเป็นงานท่ีมีความเสี่ยง  
 2.  ในเร่ืองนวตักรรมนัน้ เป็นการยากท่ีจะไม่ให้มีการลอกเลียนแบบนวตักรรมใหม่ท่ีคิดค้นขึน้ แต่ก็มี barrier 
บางอย่าง ซึง่ท าให้บริษัทอื่นลอกเลียนแบบยาก เช่น มีการน าเอาเทคโนโลยีมาผสมผสานกบัองค์ความรู้ภายในองค์กรของ
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บริษัทฯ เช่น คนเขียนโปรแกรมจะต้องมีความรู้ในเร่ืองการทดสอบโดยไม่ท าลาย และเร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือจะเขียน
โปรแกรมตรงนีไ้ด้ ในสว่นนีจ้ะไม่เปิดเผยกบับุคคลภายนอก จะรู้เฉพาะคนของบริษัทฯ ซึง่ต้องมีการคิดค้นและต้องลงทุน
กบัคน คูแ่ข่งแม้วา่จะมีเงินซือ้เทคโนโลยีได้เหมือนบริษัทฯ แตจ่ะไมม่ีการตอ่ยอด ไมม่ี software ตรงนี ้
 นายสเุมธ  เตชาชยันิรันดร์  ได้ชีแ้จงวา่ 
 3.  งานด้านการเกษตรปีท่ีแล้วท าก าไรให้บริษัทฯ พอสมควร ซึง่ในปี 2561 ยงัด าเนินการอยู่อย่างตอ่เน่ือง แต่
วา่ปีนีอ้าจจะน้อยลง เพราะว่าผลิตผลทางการเกษตรโดยเฉพาะมนัส าปะหลงัในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้านลดลง
ราคาตอนนีจ้งึสงูขึน้มาก ฉะนัน้การสง่ออกน่าจะล าบากขึน้ มีผลกระทบกบับริษัท คิวแอลที อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ด้วย 
    
        นายสินชากร  วงษ์พาดกลาง  ผู้ ถือหุ้น  ได้สอบถามว่า Backlog ของบริษัทฯ ณ ปัจจุบนันีม้ีอยู่ในมือจ านวน
เท่าไหร่  
 นายโดมเดช  ศรีพิณเพราะ ได้ชีแ้จงว่า Backlog ประเภทแรก ท่ีลูกค้าใช้บริการแน่นอนมีอยู่ประมาณ 200 
ล้านบาท ประเภทท่ี 2 ถ้ารวมงานท่ีลกูค้าท่ียงัไม่ได้มี Contract แต่ลกูค้าใช้บริการของบริษัทฯ อยู่เป็นประจ า น่าจะอยู่ท่ี
ประมาณ 300 ล้านบาท และประเภทท่ี 3 ถ้ารวมงานท่ีต้องเข้าไปประมลูงานแข่งกนั น่าจะอยู่ท่ีประมาณ 420 ล้านบาท 
ซึง่ประเภทแรก น่าจะรับรู้รายได้ทนัภายในปีนีป้ระมาณ 170 ล้านบาท 
 

 นายสมเกียรติ  สาลีพัฒนา  ผู้ ถือหุ้ น สอบถามว่า Margin ของงานการทดสอบโดยไม่ท าลาย และ Margin 
ของงานการตรวจสอบและรับรองคณุภาพ ตา่งกนัมากไหม 
 นายโดมเดช  ศรีพิณเพราะ ชีแ้จงว่า ถ้าเป็นอดีตจะต่างกนัค่อนข้างมาก แต่ในตลาดปัจจุบันถือว่าค่อนข้าง
ใกล้เคียงกัน ถ้าเป็นการทดสอบโดยไม่ท าลาย Margin จะอยู่ท่ีร้อยละ 10 - 12 ส่วนการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ 
Margin จะอยู่ท่ีร้อยละ 6 - 8 ซึง่เป็นข้อมลูที่อ้างจากปีท่ีแล้ว 
 

 นางสาววีณา  กิจเวคิน  ผู้ ถือหุ้น  สอบถามวา่ บริษัทฯ มีการน าเงินไปซือ้หุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ฯ บ้างหรือไม่ 
 นายสรรพชัญ์  รัตคาม  ชีแ้จงวา่ ไมเ่คย และบริษัทฯ ไม่มีนโยบาย ถ้าบริษัทฯ มีเงินเหลือและมีสภาพคลอ่งจะ
น าไปจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
 

 และไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายอื่นซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นอีก 
 

 ประธานฯ จงึขออนญุาตปิดประชมุ และได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีเสียสละเวลามาร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นในครัง้นี ้จะขอน าค าติชมและข้อเสนอแนะท่ีได้รับไปปรับปรุงการท างานให้ดีขึน้ตอ่ไป 

 

 จากนัน้ นายสรรพัชญ์  รัตคาม  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ได้ขอให้ผู้ ถือหุ้นร่วมกันปรบมือเพ่ือแสดงความ
ขอบคณุตอ่ นายนที  บญุพราหมณ์ ท่ีได้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการของบริษัทฯ มากวา่ 10 ปี และในวนันีไ้ด้ท าหน้าท่ี
ในต าแหน่งของท่านเป็นครัง้สดุท้าย  
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