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 รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 
ของ 

บริษัท ควอลลีเทค จ ากัด (มหาชน) 
  วันพฤหสับดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 

ณ ห้องบอร์ดรูม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาตสิิริกติิ์ 
เลขที่ 60 ถนนรัชดาภเิษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

 

เร่ิมประชมุเวลา 13.30 น. 
 

 บริษัทฯ มีผู้ ถือหุ้นทัง้หมดจ านวน 1,134 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้น 98,568,485 หุ้น (ตามรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วม
ประชมุผู้ ถือหุ้นและออกเสยีงลงคะแนน ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น วนัท่ี 26 มิถนุายน 2561) ในการประชมุครัง้นีม้ีผู้ ถือ
หุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง จ านวน 28 ราย และมีผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชมุแทน จ านวน 42 ราย รวมผู้ ถือ
หุ้นที่เข้าร่วมประชุมเอง และมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นมาประชุมแทน จ านวน 70 ราย นบัจ านวนหุ้นรวมกนัทัง้สิน้ 65,646,948 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 66.60 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที่ 38 แล้ว  และ
ยงัคงเปิดรับลงทะเบียนต่อไป  โดยในการประชมุครัง้นีไ้ด้มีกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมในการประชุม 
ดงันี ้

1.  กรรมการบริษัทมีจ านวน  9  คน   มีกรรมการเข้าร่วมประชมุ 9 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 ดงันี ้
 1.1  นายสรรพชัญ์  รัตคาม                   กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 1.2  นายสมยศ  เจียมจิรังกร               กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธาน 
   กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  
 1.3  นายสเุมธ  เตชาชยันิรันดร์            กรรมการบริษัท/ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 1.4  นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ             กรรมการบริษัท/กรรมการผู้จดัการ 
 1.5  นายสมชาญ  ลพัธิกลุธรรม           กรรมการบริษัท 
 1.6  นางสาวรัชนวีรรณ  รวิรัช                     กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
 1.7  นายสมชาย จองศิริเลศิ                 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ 
   พิจารณาคา่ตอบแทน 
 1.8  นายทินกร  สดีาสมบรูณ์  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
 1.9  นางมณีรัสมิ์  รัตคาม                     กรรมการบริษัท/เลขานกุารบริษัท 
  

  กรรมการบริษัทท่ีไมเ่ข้าร่วมประชมุ : ไมม่ี 
 

 2. ผู้บริหารของบริษัทท่ีเข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้คือ  
 2.1  นางสาวกลุนิษฐ์  สารภาพ  ผู้จดัการฝ่ายอ านวยการ/ผู้จดัการแผนกบญัชีและการเงิน  
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3.  ท่ีปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชมุมีดงันี ้
 3.1  นายสรรเสริญ  วฒันจิโรจน์กลุ ตวัแทนที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ลอว์ ทีเอสที จ ากดั 

    

 นายสรรพชัญ์  รัตคาม ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าที่ประธานในที่ประชมุ ได้กลา่วต้อนรับผู้ เข้าร่วมประชมุ  และ
เปิดประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 
 ประธานฯ ขอให้ นางภทัธาวรรณ ไชยพิมพ์ : พิธีกร ชีแ้จงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียงให้ที่
ประชมุทราบ 
 นางภทัธาวรรณ  ไชยพิมพ์  ชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ตลอดจนการนับ
คะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น ซึง่จะต้องลงมติในแตล่ะระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุรับทราบโดยทัว่กนั ดงันี ้

   ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีถืออยู่ โดยนบั 1 หุ้น เทา่กบั 1 เสยีง  ถ้ามคีะแนนเสยีง   
  เทา่กนั ให้ประธานฯ ในท่ีประชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

 การออกเสียงลงมติใดๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในวาระท่ี 2 เร่ืองพิจารณาอนมุตัิยกเลกิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะ
ซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่ ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 (ESOP-W2) จ านวน 
4,900,000 หนว่ย (สีล้่านเก้าแสนหน่วย) โดยไมค่ิดมลูค่า และวาระที่ 3 เร่ืองพิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียน
จากทุนจดทะเบียนเดิม 103,468,485 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 98,568,485 บาท โดยตัดหุ้นที่ยังไม่ได้
จ าหน่ายจ านวน 4,900,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน โดยทัง้ 2 วาระนีจ้ะต้องได้รับคะแนนเสยีงเห็นชอบไม่
น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

   ขอชีแ้จงเร่ืองการออกเสยีงลงมติกรณีบตัรเสยี โดยกรณีดงัตอ่ไปนีใ้ห้ถือเป็นบตัรเสยี 
                     -  มีการออกเสยีงลงมติ มากกวา่ 1 ข้อ 
                     -  มีการแก้ไขการลงมติ แตไ่มล่งช่ือก ากบั 
                     -  มีการลงมติสมบรูณ์ แตไ่มล่งช่ือก ากบั 
                     ดงันัน้ จึงขอให้ทา่นโปรดตรวจสอบบตัรลงคะแนนก่อนน าสง่ให้เจ้าหน้าที่รวบรวม  

 การนบัคะแนนเสยีง จะนบัเฉพาะวาระเพื่อพิจารณา โดยจะขอนบัเฉพาะคะแนนเสยีงผู้ที่ไมเ่ห็นด้วย และผู้ที่งดออก
เสียง เพื่อน าไปหกัออกจากจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเท่านัน้ และสรุปเป็น
คะแนนท่ีเห็นด้วยในแตล่ะวาระตอ่ไป  

 ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะให้ผู้อื่นมาประชมุแทนและได้ออกเสยีงลงคะแนนมาลว่งหน้า โดยบริษัทฯ จะน าคะแนน
ที่เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น มารวบรวมไว้เพื่อน าไปรวมกบัคะแนนของ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเอง 
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 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมาลงทะเบยีนเข้าร่วมประชมุภายหลงัจากการประชมุได้เร่ิมแล้ว ผู้ถอืหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ได้ตามวาระท่ียงัไมไ่ด้เร่ิมการพิจารณา  และบริษัทฯ จะนบัรวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีมาเข้าร่วมประชมุระหวา่ง
การประชมุเป็นองค์ประชมุตัง้แตว่าระท่ีได้ออกเสยีงลงคะแนน เพือ่บนัทกึในรายงานการประชมุตอ่ไป 

 เพื่อให้การนบัคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทฯ จะนบัคะแนนด้วยระบบ Barcode  ซึ่งผู้ ถือหุ้นจะเห็นผล
คะแนนบนจอพร้อมกนั 

 ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นได้รับบตัรลงคะแนนตัง้แตล่งทะเบียนเข้าประชมุ  กรณีมีผู้ไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงในแตล่ะวาระ
ให้ทา่นยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบตัรลงคะแนน  

 นอกจากนี ้เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี ในการประชุมผู้ ถือหุ้ นของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ในการประชุมครัง้นี ้บริษัทฯ ได้มอบหมายให้   
ส านกังานกฎหมาย บริษัท ลอว์ ทีเอสที จ ากดั ท าหน้าที่ดแูลการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ทัง้นีเ้พื่อให้การประชมุเป็นไป
อยา่งโปร่งใส และบริษัทฯ ได้เชิญตวัแทนผู้ ถือหุ้น 1 ทา่น ร่วมเป็นสกัขีพยานในการตรวจนบัคะแนนเสยีงในท่ีประชมุ 
โดย ร.ต.อ.อาณตัิ  เสมทบัพระ  ผู้ ถือหุ้น ได้อาสาสมคัรที่จะเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน 

 

 ตอ่จากนัน้ ประธานฯ ได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชมุทีไ่ด้บอกกลา่วไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือ
หุ้น ครัง้ที่ 1/2561 
 

 ก่อนเข้าสูว่าระท่ี 1 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่ม  4  ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 3,691,300 หุ้น  ปัจจบุนัมีผู้ ถือหุ้นและ
ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุจ านวน  74  ราย นบัจ านวนหุ้นรวมกนัทัง้สิน้  69,338,248  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.34 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 
      
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2561 

 นางภทัธาวรรณ ไชยพิมพ์  ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่  จากการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เมื่อวนัท่ี 11 เมษายน 
2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่
กฎหมายก าหนดแล้ว โดยมีส าเนารายงานการประชมุตามที่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชุมในครัง้นี ้(สิง่ที่สง่มา
ด้วย 1)  
 

 ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่  มีผู้ใดเห็นวา่ไมถ่กูต้อง หรือขอแก้ไขในประเด็นใดหรือไม ่
 ไมม่ีผู้ใดขอแก้ไข 
 

 ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้ เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองด
ออกเสียงเท่านัน้ โดยให้ยกมือขึน้ เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบตัรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงน าไปหกัออกจาก
จ านวนผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
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  ผลการลงคะแนนปรากฏวา่  ผู้ เข้าร่วมประชมุได้ลงคะแนน ดงันี ้
  เห็นด้วย     69,338,248    เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100.00  ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  ไมเ่ห็นด้วย                 0    เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0.00  ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  งดออกเสยีง               0    เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0.00  ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  บตัรเสยี                 0     เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0.00  ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
 
มติที่ประชุม ที่ประชมุโดยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน มีมติรับรองรายงาน
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 11 เมษายน 2561 ตามทีค่ณะกรรมการบริษัทฯ น าเสนอ 
 

               ก่อนเข้าสูว่าระที่ 2 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม  12  ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น  148,633  หุ้น  ปัจจุบนัมีผู้ ถือหุ้นและ
ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจ านวน  86  ราย นบัจ านวนหุ้นรวมกนัทัง้สิน้  69,486,881  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.49 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 
 

วาระที่ 2   พิจารณาอนุมัติยกเลิกการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอ
 ขายแก่ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ ครัง้ที่  2 (ESOP-W2) จ านวน 4,900,000 หน่วย (สี่ ล้าน
 เก้าแสนหน่วย) โดยไม่คิดมูลค่า 

 ประธานฯ มอบหมายให้ นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ กรรมการผู้จดัการ น าเสนอข้อมลูตอ่ที่ประชมุ 
                   นายโดมเดช  ศรีพิณเพราะ กรรมการผู้จดัการ ได้แถลงต่อที่ประชมุวา่  ตามมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 

เมื่อวนัที่ 5 เมษายน 2560 มีมติให้ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ให้แก่ ผู้บริหาร และ/หรือ 
พนกังานของบริษัทฯ โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อเป็นแรงจงูใจและตอบแทนการปฏิบตัิงาน และให้มีความรู้สกึของการมีสว่นร่วมในการ
เป็นเจ้าของและความส าเร็จของบริษัทในระยะยาว แต่ด้วยปัจจบุนัพบวา่ ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และราคาหุ้นของบริษัทฯ 
ในปัจจุบนั ไม่เอือ้ต่อการด าเนินการตามโครงการดงักล่าวต่อไป ทางฝ่ายบริหารจึงมีความเห็นว่าควรน าเสนอยกเลิกโครงการ 
ESOP ครัง้ที่ 2 ซึง่การด าเนินการของบริษัทฯ จะยดึถือผลประโยชน์และค านงึถึงผลกระทบตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีเป็นหลกั  

                   ทัง้นี ้ทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้บริหารและพนกังานที่ได้รับสทิธิในโครงการดงักลา่ว ผล
ปรากฎวา่มีความเห็นเป็นเอกฉนัท์ให้ยกเลกิโครงการนี ้                         

                         คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรรน าเสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่ออนุมตัิยกเลิกการออกและ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่ ผู้บริหาร และ /หรือ พนกังานของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 
(ESOP-W2) จ านวน 4,900,000 หนว่ย (สีล้่านเก้าแสนหนว่ย) โดยไมค่ิดมลูคา่ 

 

   ประธานฯ สอบถามทีป่ระชมุวา่ มีผู้ใดจะซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
 นายฐิติพงศ์  โสภณอดุมการณ์  ผู้ ถือหุ้น  ได้สอบถามว่า มีความจ าเป็นและเร่งด่วนอะไรที่ต้องมีการประชมุวิสามญั     
ผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้ท าไมไมน่ าวาระนีไ้ปบรรจใุนการประชมุประจ าปีครัง้ตอ่ไป เช่น ยกเลกิแล้วจะออกใหม ่หรือมีเหตผุลอื่นใด 
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       นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ กรรมการผู้จดัการ ได้ชีแ้จงวา่ เนื่องจากโครงการออกหุ้น ESOP-W2 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่าย
เกิดขึน้รวมประมาณ 6 ล้านบาท ซึง่ต้องทยอยตดัคา่ใช้จ่ายเป็นรายเดือนตลอดโครงการ เดือนละประมาณ 180,000 บาท หากยงั
ไม่มีการยกเลิกบริษัทฯ ก็จะต้องทยอยรับรู้รายจ่ายไปทุกเดือนจนกว่าจะจบโครงการ ท าให้งบการเงินของบริษัทฯ ไม่สามารถ
สะท้อนผลการด าเนินงานที่แท้จริง หากที่ประชุมมีมติให้ยกเลิกโครงการออกหุ้น ESOP-W2 ในวนันี ้บริษัทฯ ก็จะน าค่าใช้จ่าย
ส าหรับโครงการออกหุ้น ESOP-W2 ที่เหลอือยูท่ัง้หมดประมาณ 4.2 ล้านบาท มาบนัทึกเป็นรายจ่ายในเดือนนี ้ซึ่งจะสง่ผลกระทบ
ต่องบก าไรขาดทุนส าหรับผลประกอบการในไตรมาส 3 นีเ้ท่านัน้ หลงัจากนัน้แล้วงบการเงินของบริษัทฯ จะสะท้อนผลการ
ด าเนินงานท่ีแท้จริงของบริษัทฯ อยา่งชดัเจน 
       นายเกียรติมงคล  สนธนกลุ  ผู้ ถือหุ้น  ได้สอบถามและขอให้คณะกรรมการชีแ้จง จ านวน 3 ค าถามดงันี ้
       1.  คา่ใช้จ่ายของโครงการออกหุ้น ESOP-W2 ที่บริษัทฯ ต้องเสยีมีคา่ใช้จ่ายอะไรบ้าง  
       2.  ใน 1 ปีที่ผา่นมาของโครงการออกหุ้น ESOP-W2 บริษัทฯ ได้จดัสรรหุ้นให้กบัผู้บริหาร หรือพนกังานไปแล้วหรือยงั  
                    3.  เหตุที่ยกเลิกเนื่องจากผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าที่คาดไว้ จึงอยากทราบว่า เป้าหมายในการออก 
ESOP-W2 ของบริษัทฯ คืออะไร และท าไมจึงไมเ่ป็นไปตามเป้าจึงมาขอยกเลกิในครัง้นี ้ 
      นายโดมเดช  ศรีพิณเพราะ กรรมการผู้จัดการ ได้ชีแ้จงตอบค าถามที่สองและค าถามที่สามว่า นบัแต่เร่ิมโครงการ  
ออกหุ้น ESOP-W2 ใน 1 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้จดัสรรให้ผู้บริหาร และพนกังานไปแล้ว แต่ยงัไม่มีผู้บริหารหรือพนกังานใช้สิทธิแต่
อย่างใด เน่ืองจากราคาใช้สิทธ์ิของ ESOP-W2 อยู่ที่ 7.30 บาท แต่ราคาตลาดในปัจจุบนัที่ตรวจสอบได้ในขณะนีอ้ยู่ที่ 4.80 บาท 
ซึ่งท าให้พนกังานสามารถซือ้หุ้นในตลาดได้ต ่ากว่าราคาใช้สิทธ์ิ ส่วนหลกัการและเหตผุลโครงการออกหุ้น ESOP-W2 เนื่องจาก
บริษัทฯ ต้องการความร่วมมือร่วมใจ และความทุ่มเทในการท างานของพนกังานเพื่อจะท าให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ดีขึน้ 
และสง่ผลสะท้อนไปท่ีราคาหุ้น เนื่องจากสว่นตา่งของราคาหุ้นจะเป็นสว่นที่จูงใจให้พนกังานทุ่มเทการท างาน แตด้่วยภาวะตลาด
ในขณะนีไ้ม่เอือ้อ านวย ท าให้โครงการออกหุ้น ESOP-W2 ไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์ คือ ไม่มีการเพิ่มของยอดขายและก าไรที่
ส่งผลต่อราคาหุ้น ด้วยสภาพการณ์เช่นนีก้ารที่จะด าเนินโครงการออกหุ้น ESOP-W2 ต่อไปในทางเทคนิคแล้วไม่เอือ้ต่อการ
ด าเนินการตามเหตผุลที่ได้เรียนให้ทราบแล้ว  สว่นค าถามที่หนึ่ง ขอมอบหมายให้นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ ผู้จดัการแผนกบญัชี
และการเงินเป็นผู้ ชีแ้จงแทน 
                นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน ชีแ้จงว่า การออกหุ้น ESOP ในทุกครัง้จะมีค่าใช้จ่าย
เกิดขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 2 (IFRS 2) ที่ก าหนดให้บนัทึกบญัชีด้วยหลกัความระมดัระวงัและค านึงถึง
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่จะได้รับ โดยให้มีการประมาณการขึน้มาว่าประโยชน์อะไรที่บริษัทฯ เสียไปเพื่อตอบแทนหรือจูงใจให้
พนกังาน ผลประโยชน์นัน้ต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย หมายความว่า เมื่อออกหุ้น ESOP-W2 ราคาหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดขณะนัน้
ประมาณเกือบ 9 บาท บริษัทฯ ให้สิทธ์ิผู้บริหาร และ/หรือพนกังาน ซือ้ในราคาที่ต ่ากว่าราคาท้องตลาดประมาณร้อยละ 10  ซึ่ง
สว่นลดนีต้ามมาตรฐานการบญัชีถือวา่บริษัทฯ จะต้องเสยีหรือออกให้กบัพนกังาน จึงก าหนดให้บริษัทฯ ต้องรับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายของ
บริษัทฯ  ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินได้ค านวณส่วนลดที่บริษัทฯ จะต้องเสียหรือชดเชยให้กับผู้ บริหาร และ/หรือพนักงานตาม
ระยะเวลาโครงการ 3 ปี คิดเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ 6,620,000 บาท ซึง่บริษัทฯ ต้องทยอยตดัค่าใช้จ่ายเป็นงวดตามระยะเวลาที่
มาตรฐานการบญัชีก าหนด แตไ่มม่ีการจ่ายเงินจริง   
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 นายเกียรติ  สมุงคลธนกลุ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ที่บอกวา่ไม่ได้มีการจ่ายเงินจริง เมื่อบริษัทฯ บนัทึกบญัชี
ตัง้เป็นคา่ใช้จ่าย แล้วอีกขาหนึง่ไปบนัทกึไว้ที่ใด เมื่อบริษัทฯ ยตุิโครงการออกหุ้น ESOP-W2 แล้วจะมีการ Reverse กลบัหรือไม ่ 
 นางสาวกลุนิษฐ์  สารภาพ  ผู้จดัการแผนกบญัชีและการเงิน ได้ชีแ้จงวา่ เมื่อบนัทกึเป็นคา่ใช้จ่าย จะบนัทกึอยูใ่นสว่น
ของคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร มีผลท าให้ก าไรของบริษัทฯ ลดลง เมื่อบนัทกึคา่ใช้จ่ายไปแล้วเท่าใด อีกด้านหนึ่งจะบนัทึกไว้
ในส่วนของผู้ ถือหุ้นในช่ือบญัชีว่า ส ารองสว่นทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ด้วยยอดที่เท่ากนั ซึ่งตามมาตรฐานการบญัชี
ไมใ่ห้ Reverse บญัชีกลบั เมื่อบนัทกึบญัชีแล้วก็บนัทกึเลย โดยค านวณ ณ วนัท่ีออกโครงการ ESOP-W2 หรือวนัให้สทิธ์ิ คือ เมื่อผู้
ถือหุ้นอนมุตัิให้ออกโครงการ ESOP-W2 ในปีที่แล้ว โดยคา่ใช้จ่ายของบริษัทฯ จะเกิดขึน้ทนัทีจนกระทัง่จบโครงการ  
       นางสาวศิริพร  ขตัตพงษ์  ผู้ รับมอบอ านาจจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ได้สอบถามวา่ เร่ืองของบญัชีที่วา่บนัทึก
แล้ว และประธานฯ ได้อธิบายว่าคา่ใช้จ่ายจะลดลง ท าให้บริษัทฯ ไมต้่องตัง้ส ารองเดือนละประมาณ 180,000 บาทอีก บริษัทฯ จึง
ได้มาท าการยกเลิกโครงการออกหุ้น ESOP-W2 ในวนันี ้เพื่อจะประหยดัตรงสว่นนัน้ แต่ทางบญัชีแจ้งว่าที่ตัง้เป็นค่าใช้จ่ายไว้แล้ว 
6 ล้านบาท จะต้องตดัรายจ่ายทัง้ 6 ล้านบาท ถึงแม้บริษัทฯ จะไม่ประชมุในวนันี ้รอไปจนถึงวนัประชุมสามญัประจ าปี ก็ไม่เกิดผล
ตา่งถกูต้องหรือไม ่
 นายโดมเดช  ศรีพิณเพราะ กรรมการผู้จดัการ ได้ชีแ้จงวา่  ไมถ่กูต้อง ที่ให้ข้อมลูก็คือ ถ้าบริษัทฯ ด าเนินโครงการออก
หุ้น ESOP-W2 นีต้่อไปจะท าให้บริษัทฯ มีการรับรู้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้เดือนละประมาณ 180,000 บาท แต่ถ้าบริษัทฯ ตดัสินใจไม่
ด าเนินโครงการนีต้่อ ณ เดือนที่ได้มีมติอนมุตัิว่าจะไม่ด าเนินโครงการนี ้บริษัทฯ จะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้ครัง้เดียวจ านวน 4.3 ล้าน
บาท คือเอา 180,000 บาท คณูกบัจ านวนเดือนที่เหลอือยู่ มารับรู้คา่ใช้จ่ายในครัง้เดียวไมใ่ช่วา่ตดัหายไป  
 นายเกียรติ  สมุงคลธนกลุ ผู้ ถือหุ้น  ได้สอบถามเพิ่มเติมวา่  ในสว่นของผู้ ถือหุ้นจะมี 2 บญัชีที่เก่ียวข้องกบักรณีนี ้คือ 
สว่นต ่ามูลค่าหุ้นที่มีการตัง้ครัง้แรก 6 ล้านบาท และมีส่วนส ารองบญัชีอีก 4 ล้านกว่าบาท ถ้าบริษัทฯ มีการยกเลิกโครงการ ณ 
ขณะนีร้วมแล้วจะเป็นรายจ่ายอยูข่าเดียว 10 ล้านบาท หรือวา่เอามาหกักนัเหลอื 2 ล้านบาท    
 ประธานฯ ได้ชีแ้จงว่า ในการท าโครงการออกหุ้น ESOP-W2 ทางที่ปรึกษาทางการเงินและนกับัญชีผู้ช านาญการ
ตา่งๆ จะค านวณค่าใช้จ่ายในการท าทัง้หมดอยู่ที่ประมาณ 6,600,000 บาท เป็นการคิดค่าใช้จ่ายทีจ่ะต้องน ามาตดัตามเวลาของ 
ESOP–W2 ที่บริษัทฯ ออกเป็นเวลา 3 ปี น ามาหารค่าใช้จ่ายทัง้หมด เท่ากับว่าบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเดือนละ ประมาณ 180,000 
บาท ที่บนัทึกบญัชีไว้ด้านค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ แต่ไม่ได้เป็นเงินสดที่บริษัทฯ จ่ายออกไป ในแง่ของ 
Cash Flow ไม่มีปัญหาใดๆ ทัง้นัน้ แต่จะมีผลท าให้ผลประกอบการของบริษัทฯ หายไปเดือนละประมาณ 180,000 บาท ทุกๆ 
เดือน ท าความเข้าใจตรงนีก้่อนว่าทัง้หมดประมาณ 6 ล้านบาท ตดัเดือนละประมาณ 180,000 บาท ทุกๆ เดือน ตลอดเวลา 36 
เดือน หรือ 3 ปีของโครงการ ซึ่งบริษัทฯ ได้ด าเนินการไปแล้วตัง้แต่ต้นเดือนเมษายน 2560 ถึงเดือนมิถุนายน 2561 ตัดไปแล้ว
ประมาณ 2,290,000 บาท คงเหลืออีกประมาณ 4,300,000 บาท ไม่ใช่ 10 ล้านบาท อย่างที่เข้าใจ โดยจะไปปรากฏในงบก าไร
ขาดทนุเดือนละประมาณ 180,000 บาท แต่อีกขาหนึ่งลงไว้ในส ารองสว่นทนุจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ตามที่ฝ่ายบญัชีได้
ชีแ้จงไปแล้ว  
 นายเกียรติ  สมุงคลธนกลุ  ผู้ ถือหุ้น  ได้สอบถามเพิ่มเติมวา่ สว่นต ่ามลูคา่หุ้น 6 ล้านบาท จะบนัทกึตัง้แตค่รัง้แรกเลย
ใช่หรือไม ่
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 นายทินกร  สีดาสมบรูณ์  กรรมการตรวจสอบ ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า ในขณะที่บริษัทฯ ออกโครงการ ESOP-W2 ราคา
ตลาดหรือมลูค่ายตุิธรรมของหุ้น ณ วนันัน้ เกือบ 9 บาท แต่ว่าบริษัทฯ ออกให้พนกังานใช้สิทธ์ิซือ้เพียง 7.30 บาท ในสว่นผลต่าง
ระหว่าง 9 บาท กับ 7.30 บาท คือค่าใช้จ่ายที่เป็นผลประโยชน์ที่บริษัทฯ จะให้กับพนกังาน บริษัทฯ ออกให้ไปก่ีปีก็ให้ทยอยรับรู้
เป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละงวด บริษัทฯ ก็ต้องรับรู้รายจ่ายแต่ละเดือนจนจบโครงการ เพราะฉะนัน้ 6 ล้านกว่าบาทที่ค านวณไว้ก่อน
แล้วแตย่งัไม่มีการลงบญัชีเป็นรายจ่ายในครัง้เดียว โดยในแตล่ะเดือนบริษัทฯ จะทยอยเอามาลงบญัชี ขาหนึง่เขาเรียกวา่คา่ใช้จ่าย 
ก็เดบิตคา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานซึง่จะต้องน าไปหกัออกมาจากก าไรสทุธิ สมมตุิฐานทางบญัชีบอกว่าในเมื่อบริษัทฯ เอาตรง
นีไ้ปจ่ายให้เป็นผลประโยชน์ของพนกังาน ค่าใช้จ่ายนีต้้องเอาไปหกัออกจากก าไรสะสมของบริษัทฯ ที่ไม่ให้น าไปจดัสรรจ่ายเป็น
เงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้น อีกขาหนึ่งให้เครดิตส ารองสว่นทนุจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ซึ่ง ณ วนันี ้บริษัทฯ รับรู้รายจ่ายไป
แล้วประมาน 2 ล้านกวา่บาท คงเหลอือีกประมาณ 4 ล้านกวา่บาทที่ยงัไมไ่ด้บนัทกึบญัชี 
 นายอนุ  ว่องสารกิจ  ผู้ ถือหุ้น  ได้ให้ค าแนะน าว่า  จากวตัถปุระสงค์ของโครงการออกหุ้น ESOP-W2 ตัง้แต่แรกคือ
ต้องการจูงใจพนกังานให้ท างานอยู่กับบริษัทฯ จึงให้ส่วนต่างราคาใช้สิทธิประมาณ 2 บาท  แต่เนื่องจากราคาหุ้นของบริษัทฯ 
ปัจจุบันลดลง ท าให้โครงการออกหุ้น ESOP-W2 ไม่บรรลวุตัถุประสงค์ ถ้าบริษัทฯ ยงัคงวตัถุประสงค์เดิม คือต้องการจูงใจให้
พนกังานท างานอยูก่บับริษัทฯ แตบ่ริษัทฯ ได้ยกเลกิโครงการออกหุ้น ESOP-W2 ไปแล้ว บริษัทฯ จะมีแนวทางที่จะชดเชยในสว่นนี ้
อย่างไร และสามารถจงูใจให้พนกังานท างานอยูก่บับริษัทฯ ได้อย่างไร  การจะออกโครงการ ESOP ใหม่ ต้องค านวณราคาหุ้นใน
อนาคตของบริษัทฯ ว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่ หากราคาลงไปอีกอาจจะมีผลเหมือนเดิม แต่ถ้าราคาขึน้จะดี อีกแนวทางหนึ่งที่เป็นไปได้
ส าหรับบริษัทใหญ่ๆ ที่ท ากัน อย่างเช่น ปตท.ท าโครงการ EJIP โดยบริษัทออกเงินสว่นหนึ่งให้กบัพนกังานเพื่อเอาไปซือ้หุ้นของ
บริษัท จะส่งผลช่วยพยุงราคาหุ้นของบริษัท และท าให้พนักงานทุกคนในบริษัทสามารถเป็นผู้ ถือหุ้นได้  และไม่ขึน้กับราคาหุ้น
ปัจจุบนั เพราะวา่ยิ่งราคาตกเท่าไหร่ก็เอาเงินทัง้ของบริษัทและพนกังานที่ต้องจ่ายไปซือ้หุ้น ซึ่งโครงการ EJIP น่าจะได้ประโยชน์
มากกว่าออกโครงการ ESOP-W3 ในราคาที่อาจจะต ่ากว่าราคาหุ้นปัจจุบนั เพราะว่าบริษัทฯ มีแนวโน้มที่ดีขึน้ ถ้าออกโครงการ 
ESOP-W3 ราคานี ้หากปีหน้าราคาหุ้นขึน้อีกเทา่ตวักลายเป็นว่าท าไมบริษัทฯ ออก ESOP-W3 ราคาถกู เพียงแตค่่าใช้จ่ายในการ
ออก EJIP ของบริษัทฯ อาจจะเพิ่มขึน้ จึงขอฝากให้เป็นแนวคิดเพื่อพิจารณาตอ่ไป  
 ประธานฯ กลา่วขอบคณุส าหรับค าแนะน า  
 นางสาวจิณพกัตร์  พรพิบลูย์  ผู้ ถือหุ้น ได้ให้ค าแนะน าวา่ การท่ีบริษัทฯ ออกโครงการ ESOP-W2 เพื่อจงูใจพนกังาน
ให้เกิดความรักต่อองค์กร ไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่ดี แต่ก็ควรที่จะคิดให้รอบด้านว่ามีผลกระทบหรือไม่ เพราะเมื่อออกมาแล้วมี
ค่าใช้จ่าย ถึงแม้ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายลอยๆ ไม่ได้เป็นตวัเงินจริงๆ แต่เป็นค่าใช้จ่ายที่ปรากฏอยู่ในบญัชี ถ้าอนาคตมาตรฐานการ
บญัชีเป็น IFRS 9 ความชดัเจนโปร่งใสจะต้องมมีากกวา่นี ้เพราะฉะนัน้วิธีการท่ีบริษัทฯ จะออกอะไรมาอีกจะต้องละเอียดรอบคอบ
มากกวา่นี ้เพราะจะเกิดผลกระทบกบัผู้ ถือหุ้น และถ้าวาระนีผ้า่นโดยยกเลกิโครงการนีไ้ด้แล้ว ท าอยา่งไรให้บริษัทฯ มีการเติบโตที่
ดีกวา่นีอ้ยา่งเป็นรูปธรรม บริษัทฯ ต้องมี Plan และมี Strategy หรือกลยทุธ์ในการท่ีจะน าพาองค์กรไปข้างหน้าด้วย ป ระ ธ า น ฯ 
กลา่วขอบคณุ และรับค าแนะน าไปพิจารณาในโอกาสตอ่ไป 
 นายเกียรติ  สมุงคลธนกุล ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ผลกระทบจากการยกเลกิ ESOP-W2 และน าค่าใช้จ่ายที่
เหลือทัง้หมดมาบนัทึกบญัชีเป็นรายจ่าย เมื่อลองค านวณดูจะกระทบกบัก าไรขาดทุนปีนี ้ประมาณ 5 หรือ 6 สตางค์ต่อหุ้น ถ้า
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บริษัทฯ ใช้วิธีทยอยตดัค่าใช้จ่ายเหมือนเดิมจะกระทบก าไรแค่ประมาณ 2 ล้านบาทตอ่ปี ขอสอบถามวา่จะกระทบกบัการจ่ายเงิน
ปันผลหรือไม ่และบริษัทฯ นา่จะทยอยตดัคา่ใช้จ่ายดีกวา่ ท่ีจะมาตดัก้อนเดียวทัง้หมดในปีนีปี้เดียว  
 ประธานฯ ได้ชีแ้จงวา่ บริษัทฯ พิจารณาการตดัคา่ใช้จ่ายทีเดยีว เพราะต้องการใช้โอกาสนีท้ าให้ผลประกอบการในวนั
ข้างหน้าของบริษัทฯ มีความเด่นชัดมากขึน้  ส่วนค าถามเร่ืองจะกระทบต่อเงินปันผลหรือไม่ อย่างที่ฝ่ายบญัชีได้เรียนแล้วว่า
คา่ใช้จ่ายในสว่นนีไ้ม่ได้กระทบกบัเงินสดหรือสภาพคลอ่งของบริษัทฯ เป็นเพียงตวัเลขทางบญัชี ซึง่ถ้าผลประกอบการของบริษัทฯ 
ยงัเป็นไปตามที่ประเมินไว้ และสภาพคลอ่งของบริษัทฯ ยงัดีเหมือนเดิม บริษัทฯ จะพิจารณาเร่ืองเงินปันผลอยู ่ซึง่ไมไ่ด้กระทบกบั
เร่ืองเงินสดที่บริษัทฯ ได้จ่ายออกไป บริษัทฯ เคยมีอยูเ่ทา่ไหร่ยงัคงเป็นเช่นเดิม  
 นายเกียรติ  สมุงคลธนกุล  ผู้ ถือหุ้น  ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
ของก าไรสทุธิ สมมุติบริษัทฯ ได้ก าไร 45 สตางค์ต่อหุ้น หกัค่าใช้จ่ายจากการยกเลิกโครงการออกหุ้น ESOP-W2 ไป 5 สตางค์ 
คงเหลือ 40 สตางค์ ถ้าบริษัทฯ ยงัจ่ายจากร้อยละ 40 ของ 45 สตางค์ต่อหุ้น จะเป็นสิง่ที่ดี แต่ถ้าบริษัทฯ คิดวา่จะจ่ายจากร้อยละ 
40 ของ 40 สตางค์ตอ่หุ้น เงินปันผลก็อาจจะลดลงไปนิดหนอ่ย 
 ประธานฯ ได้ชีแ้จงวา่ เนื่องจากผลประกอบการไตรมาส 2 ยงัไมอ่อก จึงยงัไมส่ามารถพดูอะไรได้ แตจ่ะน าสิง่ที่ทา่นผู้
ถือหุ้นกงัวลใจไปพิจารณา 
 
  เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุออกเสยีงลงคะแนน เฉพาะผู้ เข้าร่วมประชมุที่
ประสงค์จะออกเสยีงไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีงเทา่นัน้ โดยให้ยกมือขึน้ เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบตัรลงคะแนนมา
รวมคะแนน แล้วจึงน าไปหกัออกจากจ านวนผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด  
 

 ผลการลงคะแนนปรากฏวา่  ผู้ เข้าร่วมประชมุได้ลงคะแนน ดงันี ้
  เห็นด้วย     69,486,881    เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100.00  ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  ไมเ่ห็นด้วย                 0    เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0.00  ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  งดออกเสยีง               0    เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0.00  ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  บตัรเสยี                 0     เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0.00  ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนมุตัิ
ยกเลิกการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 (ESOP-W2) จ านวน 4,900,000 หน่วย 
โดยไมค่ิดมลูคา่ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ 

 

  ก่อนเข้าสูว่าระที่ 3 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม  1  ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น  5,100  หุ้น  ปัจจุบนัมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ
มอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุจ านวน  87  ราย นบัจ านวนหุ้นรวมกนัทัง้สิน้  69,491,981  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  70.50  ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 
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วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 103,468,485 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
 จ านวน 98,568,485 บาท โดยตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จ าหน่ายจ านวน 4,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 
 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน
 จดทะเบียน 
  ประธานฯ มอบหมายให้ นางภทัธาวรรณ ไชยพิมพ์  ชีแ้จงรายละเอียดให้ที่ประชมุรับทราบ  
                       นางภทัธาวรรณ ไชยพิมพ์  ได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมวา่ ตามที่มีมติให้มีการยกเลิกการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดง
สทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 (ESOP-W2) ดงัที่ได้กลา่วไว้
ในวาระที่ 2 บริษัทฯ จึงจ าเป็นต้องลดทุนจดทะเบียน 4,900,000 บาท โดยตดัหุ้ นที่ยงัไม่ได้จ าหน่ายจ านวน 4,900,000 หุ้น มูล
คา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม 103,468,485 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 98,568,485 บาท และอนมุตัิ
การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณฑ์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

                   “ข้อ 4 ทนุจดทะเบียน จ านวน 98,568,485 บาท (เก้าสบิแปดล้านห้าแสนหกหมื่นแปดพนัสีร้่อยแปดสบิห้าบาท)  
            แบง่ออกเป็น         98,568,485 หุ้น   (เก้าสบิแปดล้านห้าแสนหกหมื่นแปดพนัสีร้่อยแปดสบิห้าหุ้น)  
            มลูคา่หุ้นละ           1 บาท  (หนึง่บาท)  
            โดยแยกออกเป็น 
            หุ้นสามญัจ านวน        98,568,485 หุ้น   (เก้าสบิแปดล้านห้าแสนหกหมื่นแปดพนัสีร้่อยแปดสบิห้าหุ้น) 
            หุ้นบริุมสทิธิ    -    หุ้น” 

   
  ทัง้นี ้ คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการลดทุนจดทะบียนและแก้ไข
หนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ดงักลา่ว 
 

  ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่ มีผู้ใดจะซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
  ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถาม 
 

   ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุออกเสยีงลงคะแนน เฉพาะผู้ เข้าร่วมประชมุที่ประสงค์จะออกเสยีงไมเ่ห็นด้วยหรืองดออก
เสยีงเทา่นัน้ โดยให้ยกมือขึน้ เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบตัรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงน าไปหกัออกจากจ านวน
ผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
 

  ผลการลงคะแนนปรากฏวา่  ผู้ เข้าร่วมประชมุได้ลงคะแนน ดงันี ้
  เหน็ด้วย     69,491,981    เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100.00  ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  ไมเ่ห็นด้วย                 0    เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0.00  ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  งดออกเสยีง               0    เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0.00  ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  บตัรเสยี                 0     เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0.00  ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
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มติที่ประชุม   ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนมุตัิ
การลดทุนจดทะเบียนจากทนุจดทะเบียนเดิม 103,468,485 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จ านวน 98,568,485 บาท โดยตดัหุ้นที่ยงั
ไม่ได้จ าหน่าย  จ านวน 4,900,000 หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน  ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ              
 

วาระที่ 4 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 ประธานฯ ชีแ้จงวา่ ด้วยในวาระนีเ้ปิดไว้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม และ/หรือเพื่อแสดงความคิดเห็นในเร่ืองตา่งๆ ดงันัน้ 

ในวาระนีจ้ึงไมม่ีการพิจารณาลงมติ 
  
  ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่ มีผู้ใดจะซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 

 นายฐิติพงศ์  โสภณอดุมพร  ผู้ ถือหุ้น  ได้สอบถามวา่ ตอ่จากนีไ้ปบริษัทฯ มีแผนปฏิบตัิการ (Action Plan) ในการ
ด าเนินธุรกิจอยา่งไร  
 นายโดมเดช  ศรีพิณเพราะ กรรมการผู้จดัการ ได้ชีแ้จงว่า ในปี 2561 นี ้ตอนต้นปีภาวะอุตสาหกรรมยงัซบเซาอยู ่
เพราะลกัษณะงานของลกูค้าบริษัทฯ สว่นใหญ่เป็นงาน Project ก็ยงัไมม่ีการเร่ิมงานในไตรมาสแรก  ในไตรมาสที่ 2 ยงัทรงๆ อยู ่
สว่นในไตรมาสที่ 3 จนถึงไตรมาสที่ 4 ภาพโดยรวมเร่ิมมีโครงการใหม่ๆ เข้ามา งานลกูค้าของบริษัทฯ สว่นใหญ่เป็นทางด้านปิโตร
เคมี ซึง่จะมีขยายในเร่ืองของโรงกลัน่ ปิโตรเคมี คลงัน า้มนั จะเร่ิมเห็นชดัเจน มีโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวนัออก 
(EEC) และมีบาง Project ที่จะเร่ิมก่อน เช่น ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) จะมีการสร้าง Plant ใหมป่ระมาณ 
3 Plant ซึง่ได้ผู้ รับเหมาแล้ว และก าลงัขยบังาน ซึง่บริษัทฯ จะเข้าไปให้บริการทางด้านการตรวจสอบทางด้าน NDT การตรวจสอบ
ตามกฎหมายเพื่อรับรอง สว่นธุรกิจใหมด้่าน ห้องทดสอบปฏิบตัิเชิงกล (Mechanical Lab) เร่ิมมี Activity แล้ว เร่ิมเจาะตลาดและ
เร่ิมได้งาน ฉะนัน้ตัง้แตไ่ตรมาสที่ 3 ไป จะเร่ิมมี Activity เพิ่มมากขึน้ แตปี่นีจ้ะยงัไม่ Peak มาก ในปีนีบ้ริษัทฯ พยายามจะวางแผน
ขยายงานด้านธุรกิจใหม่ๆ  คือ ห้องทดสอบปฏิบตัิเชิงกล (Mechanical Lab) บริษัทฯ ได้เร่ิมเปิดด าเนินการและเร่ิมมีการเจาะเข้า
ไปในตลาด ที่มีเจ้าตลาดอยู่ ถือว่าประสบความส าเร็จในระดบัหนึ่ง และปรับฐานให้ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตาม
ภาวะของอตุสาหกรรม มีการเพิ่มบริการใหม่ๆ  ซึง่จะตอ่ยอดไปถึงปีหน้า และมีการเปรียบเทียบกบับริษัทอื่นๆ ที่อยูใ่นอตุสาหกรรม
เดียวกนั เพื่อจะดใูนเร่ืองของผลการด าเนินงาน จะเห็นวา่ทกุบริษัทมีผลการด าเนินงานอยูใ่นภาวะที่ถดถอย บางบริษัทถ้าดตูวัเลข
ในเร่ืองก าไรขาดทนุก็จะแย่กว่าของบริษัทฯ ในปีนีจ้ึงเป็นปีที่บริษัทฯ พยายามในเร่ืองของการประคองตวั มีแนะน าบริการใหม่ๆ 
เข้าไปในตลาดเพื่อจะตอ่ยอด แตท่ัง้นีอ้าจจะต้องรอจงัหวะในเร่ืองของอตุสาหกรรมที่จะเกิด Project ใหม่ๆ  ด้วย 
 นายอน ุ ว่องสารกิจ  ผู้ ถือหุ้น  ได้แสดงความคิดเห็นว่า  บริษัทฯ น่าจะถึงจุดต ่าสดุแล้ว และก าลงั Rebound ลกูค้า
สว่นใหญ่รอประมูล และรอเตรียมการ ซึ่งขณะนีก้ าลงัเร่ิมแล้ว อีกส่วนหนึ่งที่มีความกังวลเก่ียวกับ Margin ก่อนหน้านีถ้ึงแม้ว่า 
Gross Margin บริษัทฯ ถึงร้อยละ 30 แต่ว่า Net Margin ก็ประมาณร้อยละ 7- 9 และที่บอกว่าบริษัทฯ จะพยายามหางานที่เป็น 
High Margin มากขึน้ เพื่อไปชดเชยตรงส่วนนี ้ ส่วนอีกอย่างที่บริษัทฯ ยงัไม่ได้ท า คือ Recurring Income เพราะงานส่วนใหญ่
บริษัทฯ พึ่งพิงงาน Project  ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลมีการออกกฎหมายเก่ียวกบัการจดัซือ้จดัจ้างใหม่ คนประมลูงานหรือท า  Project 
ยากขึน้ช้าขึน้ จะมีผลกบับริษัทฯ เพราะบริษัทฯ เป็นงานปลายน า้ค่อนข้างมาก หรืองานเอกชนเช่นกนั  อยากทราบวา่บริษัทฯ จะ
แก้ปัญหาตรงส่วนนีอ้ย่างไร ให้มี Recurring Income ไม่ท าให้งบการเงินของบริษัทฯ กระโดดมากเกินไป ท าอย่างไรให้งานของ
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บริษัทฯ มีความเสถียร  สว่นงานใหมท่ี่บริษัทฯ ท าอย่างเช่น ห้องทดสอบปฏิบตัิเชิงกล (Mechanical Lab) ก็ไม่แน่ใจวา่จะประสบ
ผลส าเร็จและรายได้มากแค่ไหน เพราะยงัใหม่อยู่ อยากจะให้บริษัทฯ สร้างสรรค์งานใหม่ๆ มากขึน้และมีแนวโน้มในการท างาน
เพิ่มมากขึน้  แตส่ิง่ที่ส าคญัที่สดุของบริษัทฯ คือ คน นอกจากเคร่ืองมือที่มีคณุภาพแล้ว หากบริษัทฯ ยงัไมด่ีขึน้ ตอ่ไปแล้วพนกังาน
ของบริษัทฯ จะถูกดึงตวัหรือไม่ ซึ่งมีความส าคัญมากๆ ยิ่งโครงการออกหุ้น ESOP-W2 ยกเลิกไปแล้ว บริษัทฯ ต้องหาทางดึง
พนกังานให้ได้  เกิดวนัดีคืนดีเศรษฐกิจดีทกุอยา่ง แตว่า่คนไปซะแล้ว ก็มีความเป็นหว่งเหมือนกนัวา่บริษัทฯ จะท าอยา่งไรตอ่ไป  
 นายโดมเดช  ศรีพิณเพราะ กรรมการผู้จดัการ ได้ชีแ้จงว่า ขอบคณุส าหรับค าแนะน า บริษัทฯ มีงานบางอย่างที่เป็น
งาน Project ซึ่งมนัจะมาตาม Timing จะเป็นลกัษณะที่มาครัง้นึงแล้วก็หายไป ท าอย่างไรที่จะให้มีรายได้ที่สม ่าเสมอแต่จะต้อง 
Trade Off กนั พวกรายได้ที่สม ่าเสมอมีอยูส่ว่นหนึง่ที่บริษัทฯ ได้ Contact โดย Supply คนไปอยูท่ี่ตามแทน่ขดุเจาะ Supply คนไป
อยู่ตามโรงกลัน่ ซึ่งงานลกัษณะนี ้เนื่องจากเป็นงานประมูลต้องแข่งกันหลายเจ้า Margin จะไม่สงูและคนจะไปจมอยู่ตรงนัน้  
เหมือนเวลาที่เกิด Project ใหญ่ๆ ขึน้มา เวลาที่ต้องการใช้คนระดบั 80-100 กว่าคนขึน้ไป ก็จะกลายเป็นว่า บริษัทฯ ถอนคนตรง
นัน้มาไม่ได้ ซึ่ง จะขึน้อยู่กับภาวะตลาด และบริษัทฯ ก็ต้องพยายาม Balance ตรงนี ้รายได้บางส่วนก็ต้องท าให้มันมีรายได้ที่
สม ่าเสมอ แต่บางส่วนก็เป็นงานลกัษณะ Project ที่บริษัทฯ จะต้องมีการเตรียมคนไว้ในระดบัหนึ่ง หรือ Buffer ที่จะรองรับงาน 
และในสว่นของทางด้านนวตักรรม (Innovation) บริษัทฯ พยายามที่จะพฒันาเร่ืองของเทคโนโลยีใหม่ๆ  เพื่อจะหนีจากคูแ่ขง่ และมี 
Margin โดยได้เร่ิมมีการให้บริการให้แก่ลกูค้าไปบ้างแล้ว แม้ว่าตอนนีบ้ริษัทฯ ได้ยกเลิกโครงการออกหุ้น ESOP-W2 ก็จริง แต่
บริษัทฯ ก็ต้องมีมาตรการอื่นๆ เพื่อที่จะดึงดูดคนเข้ามาให้อยู่กับองค์กรโดยดูในเร่ืองของขวญัก าลงัใจ ดูในเร่ืองของเงินเดือน
คา่ตอบแทนให้แขง่กนัได้ในตลาด เพราะวา่จดุแข็งของบริษัทฯ คือ เร่ืองคน ซึง่เป็นตวัหลกัที่บริษัทฯ จะต้องรักษาไว้ 
 นางสาวจิณพกัตร์  พรพิบลูย์  ผู้ ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามว่า พนกังานของบริษัทฯ เป็นบคุลากรที่มี
คณุภาพสงู ซึ่งทกัษะที่พนกังานมีอยู่เป็นทรัพยากร และทรัพย์สินที่มีคณุค่า ดงันัน้จึงขอแนะน าให้บริษัทฯ ควรเปลี่ยน Mindset 
โดยเร่ิมจากการ Planning และ Action เพื่อเป็นกลยทุธ์ในการสร้างก าไร โดยน าสิง่ที่มีคณุภาพท่ีดีที่สดุบวกกบักลยทุธ์ที่ดีที่สดุ ใน
กรณีที่ Project งานประจ ายังไม่มีงาน บริษัทฯ สามารถมองหา Project อื่นแทน เช่น Consultant หรืออาจท าเป็นรูปแบบ 
Corporate Joint Venture Project ได้หรือไม่ หรืออาจจะหาบริษัทอื่นมาเป็น Partner หรือบริษัทฯ อาจจะเข้าไปเป็นสว่นร่วมกับ
โครงการต่างๆ เพื่อพฒันาบคุลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และเกิดประโยชน์สงูสดุ ทัง้นีน้างสาวจิณพกัตร์ พรพิบูลย์ ยงัให้ที่
ประชมุช่วยชีแ้จงกลยทุธ์ในการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปีนี ้และปีหน้าวา่มีแนวโน้มและทิศทางเป็นอยา่งไร  
 ประธานฯ กลา่วขอบคณุส าหรับค าแนะน า และได้ชีแ้จงวา่ แผนงานและนโยบายกลยทุธ์ในการด าเนินงานของบริษัท
ได้น าเสนอในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นประจ าทุกปีอยู่แล้ว แต่ในการประชุมวิสามญัครัง้นี ้บริษัทฯ ไม่ได้จดัเตรียมข้อมูลใน
สว่นนีไ้ว้ สว่นเร่ือง ESOP เป็นโอกาสอนัดีในการด าเนินการและผลกัดนัให้บริษัทฯ ก้าวต่อไป ในรอบ 6 เดือนท่ีผ่านมา บริษัทฯ มี
แนวโน้มทางธุรกิจที่ดีขึน้ แต่การดีขึน้ในที่นี ้อาจจะต้องใช้เวลาและปัจจยัหลายอย่างด้วยกนั โดยเฉพาะเร่ืองของทรัพยากรบคุคล 
ที่เป็นหัวใจส าคัญหลักขององค์กร ซึ่งเป็นเหตุผลส าคัญว่า ท าไมบริษัทฯ ถึงได้ออกและเสนอขายโครงการหุ้ น ESOP ให้กับ
พนกังานถึง 2 ครัง้ ข้อแนะน าในการหาวิธีอื่นในการจงูใจพนกังานเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ค านึงมาตลอด สว่น EJIP ก็เป็นเร่ืองที่บริษัทฯ 
เห็นด้วยอยู ่เพียงแตก่ารจงูใจทัง้สองวิธีล้วนเป็นคา่ใช้จ่ายขององค์กรทัง้สิน้ ในสว่นของฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ด าเนินการหลาย
อย่างเพื่อสร้างความผกูพนัและขวญัก าลงัใจในการท างานให้กบัพนักงานโดยไม่ใช่ตวัเงิน และเช่ือมัน่วา่คนเราสามารถอยู่กนัได้
ไมใ่ช่เร่ืองของเงินเพียงอยา่งเดียว 
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สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1 

 นายอนุ  ว่องสารกิจ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ประสิทธิภาพการท างานของบริษัทฯ ในปัจจุบนั ถ้าคิดเป็น
เปอร์เซ็นจะอยูท่ีป่ระมาณเทา่ไหร่ 
 นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ กรรมการผู้จดัการ ได้ชีแ้จงวา่ อตัราการท างานของพนกังาน (Utilizetion Rate) ถ้าคิดเป็น
รายเดือนตามภาพรวมของธุรกิจในแตล่ะ Sector จะพบวา่ ฝ่ายตรวจสอบและรับรอง และฝ่ายการตรวจสอบโรงงาน 2 หนว่ยงาน
นี ้เฉลีย่แล้วอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 85 ขึน้ไป หรือบางเดือนอาจสงูกวา่นัน้ เนื่องจากงานในคร่ึงปีหลงัคาดการณ์วา่จะเพิ่มมากขึน้ ซึ่ง
เป็นฤดกูาลตรวจสอบและรับรองตามที่กฎหมายก าหนด สว่นฝ่ายทดสอบโดยไมท่ าลายคา่เฉลีย่  Utilizetion อยู่ที่ประมาณร้อยละ 
60 -70 บางเดือนอาจสงูถึงร้อยละ 80 บางเดือนอาจลดลงถึงร้อยละ 50 ซึ่งหน่วยงานนีอ้ตัราการท างานของพนกังานเป็นไปตาม 
Project และภาวะตลาด เบือ้งต้นบริษัทฯ ได้วางแผนเร่ืองการโยกย้ายบคุลากรไปช่วยงานอีกแผนกเพื่อเพิ่มทกัษะทางด้าน Multi 
Skills ให้แก่พนกังานอีกด้วย 
 นางสาวจิณพกัตร์  พรพิบูลย์  ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามว่า บริษัทฯ สามารถท านวตักรรม (Innovation) ฉีกแนวออกไป 
เพื่อช่วยตรวจ สิง่แวดล้อมในเร่ืองขยะ หรือในเร่ืองสารพิษบ้างได้หรือไม ่
 นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ กรรมการผู้จัดการ ได้ชีแ้จงว่า เร่ืองนีจ้ะเป็น Diversify เพราะ field ที่บริษัทฯ มีรู้ความ
เช่ียวชาญ เป็นการตรวจสอบทางด้านวศิวกรรม โดยใช้การทดสอบหรือการตรวจสอบแบบไมท่ าลาย ถ้าเป็นเร่ืองในเชิงสิง่แวดล้อม
จะต้องสร้าง Competency อีกอนัหนึง่เลย อาจจะต้องมีอีกกลุม่คนหรืออีกหนว่ยงาน เพื่อมาท าด้านนัน้เลย 
 และไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายอื่นซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นอีก 
 

 ประธานฯ จึงขออนญุาตปิดประชมุ โดยกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นที่เสยีสละเวลามาร่วมการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นใน
ครัง้นี ้และจะขอน าค าติชมและข้อเสนอแนะท่ีได้รับไปปรับปรุงการท างานให้ดีขึน้ตอ่ไป 

  
ปิดประชมุเวลา  14.50  น. 
 
 
 
 

ลงช่ือ…………………………………ประธานท่ีประชมุ 
                     (นายสรรพชัญ์  รัตคาม) 

 
 
 

ลงช่ือ…………………………………เลขานกุารคณะกรรมการ 
                 (นางมณีรัสมิ์  รัตคาม)        และผู้บนัทกึการประชมุ 
 

หน้า 12 ของ 12 


