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attention with 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
ของ 

บริษัท  ควอลลีเทค  จ ากัด  (มหาชน) 
  วันพุธที่ 5 เมษายน 2560 

ณ  โรงแรมดเิอมเมอรัลด์ ชัน้ 3 ห้องมรกต 
เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 

เร่ิมประชมุเวลา 13.30 น. 
 

บริษัทฯ มีจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดจ านวน 946 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้น 98,568,485 หุ้น (ตามรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้า
ร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น วนัที่ 8 มีนาคม 2560) ในการประชุมครัง้นี ้มี   
ผู้ ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมด้วยตนเอง จ านวน 29 ราย และมีผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน จ านวน 46 ราย 
รวมผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมเอง และมอบฉนัทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน จ านวน  75 ราย นบัจ านวนหุ้นรวมกนัทัง้สิน้ 78,432,479 
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.57 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที่ 38 แล้ว  และ
ยงัคงเปิดรับลงทะเบียนต่อไป  โดยในการประชมุครัง้นีไ้ด้มีกรรมการบริษัท ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาทางการ
เงินเข้าร่วมในการประชมุ ดงันี ้

 

1.  กรรมการบริษัทมีจ านวน  9  คน   มีกรรมการเข้าร่วมประชมุ 9 คน  ดงันี ้
 1.1  นายนที  บญุพราหมณ์  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการสรรหา 
   และพิจารณาคา่ตอบแทน 
 1.2  นายสมยศ  เจียมจิรังกร  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธาน 
   กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
 1.3  นายสรรพชัญ์  รัตคาม  กรรมการ/กรรมการผู้จดัการ 
 1.4  นายสเุมธ  เตชาชยันิรันดร์            กรรมการ/ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
 1.5  นายสมชาญ  ลพัธิกลุธรรม         กรรมการ  
 1.6  นางสาวรัชนวีรรณ  รวิรัช            กรรมการ/กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
 1.7  นายสมชาย  จองศิริเลศิ  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
 1.8  นายทินกร  สดีาสมบรูณ์  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  
 1.9  นางมณีรัสมิ์  รัตคาม  กรรมการ/เลขานกุารบริษัท 
 

  กรรมการบริษัทท่ีไมเ่ข้าร่วมประชมุ : ไมม่ี 
  

 2. ผู้บริหารของบริษัทท่ีเข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้คือ  
 2.1  นายโดมเดช  ศรีพิณเพราะ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
 2.2  นางสาวกลุนิษฐ์  สารภาพ  ผู้จดัการฝ่ายอ านวยการและผู้จดัการแผนกบญัชีและ 
       การเงิน  
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3.  ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาทางการเงิน ที่เข้าร่วมประชมุมีดงันี ้
 3.1  นางสาววินีย์  ศกัดิศ์ศิธร ตวัแทนผู้สอบบญัชีจากบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั   

 3.2  นายสรรเสริญ  วฒันจิโรจน์กลุ ตวัแทนที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ลอว์ ทีเอสที จ ากดั 
 3.3  นายโชษิต เดชวนชิยนมุตัิ และนายฐิติภทัร์  เจริญชยั ตวัแทนที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท หลกัทรัพย์        แอพเพิล เวลธ์ จ ากดั (มหาชน) 
 

นายนที  บญุพราหมณ์ ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าที่ประธานในท่ีประชมุ โดยได้กลา่วต้อนรับผู้ เข้าร่วมประชมุ  และ
เปิดประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 

ประธานฯ ขอให้ นางภทัธาวรรณ ไชยพิมพ์ : พิธีกร ชีแ้จงวิธีการออกเสยีงลงคะแนน และการนบัคะแนนเสยีงให้ที่ประชุม
ทราบ 

นางภทัธาวรรณ  ไชยพิมพ์  ชีแ้จงให้ที่ประชมุทราบถึงวิธีออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระ ตลอดจนการนบัคะแนนเสยีง
ของผู้ ถือหุ้น ซึง่จะต้องลงมติในแตล่ะระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุรับทราบโดยทัว่กนั ดงันี  ้

   ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีถืออยู ่ โดยนบั 1 หุ้น เทา่กบั 1 เสยีง   ถ้ามี    
  คะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานฯ ในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อกีหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

 การออกเสียงลงมติใดๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ 
ออกเสยีงลงคะแนน เว้นแตว่าระดงัตอ่ไปนี ้
- วาระที่ 7  เร่ืองพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อย

กวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
- วาระที่ 9  เร่ืองพิจารณาอนุมัติการออกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับ

คะแนนเสยีงเห็นชอบไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 และไมม่ีผู้คดัค้านเกินกวา่ 10% ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

-  วาระที่ 10  เร่ืองพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ และอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

- วาระที่ 11  เร่ืองพิจารณาอนมุตัิการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน 4,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
โดยจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 4,900,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามญัของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่ผู้บริหารและ/หรือ พนกังานของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 (ESOP-W2) โดยจะต้อง
ได้รับคะแนนเสยีงเห็นชอบไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนน 

 การนบัคะแนนเสยีง จะนบัเฉพาะวาระเพื่อพิจารณา โดยจะขอนบัเฉพาะคะแนนเสยีงผู้ที่ไมเ่ห็นด้วย และผู้ที่งดออก
เสียง เพื่อน าไปหกัออกจากจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเท่านัน้ และสรุปเป็น
คะแนนที่เห็นด้วยในแต่ละวาระต่อไป ยกเว้นวาระที่ 5 เร่ืองพิจารณาแต่งตัง้กรรมการ จะเก็บใบลงคะแนนทัง้หมด
ตามแนวปฏิบตัิของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  และเพื่อความรวดเร็วในการประชมุในบางวาระท่ีอาจต้องรอ
ผลคะแนนจะมีการด าเนินการพิจารณาในวาระถดัไปก่อนการประกาศผลการนบัคะแนน 
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 ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะให้ผู้อื่นมาประชมุแทนและได้ออกเสยีงลงคะแนนมาลว่งหน้า โดยบริษัทฯ จะน าคะแนน
ที่เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น มารวบรวมไว้เพื่อน าไปรวมกบัคะแนนของ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเอง 

 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมาลงทะเบยีนเข้าร่วมประชมุภายหลงัจากการประชมุได้เร่ิมแล้ว ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนนได้ตามวาระท่ียงัไมไ่ด้เร่ิมพิจารณา  และบริษัทฯ จะนบัรวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีมาเข้าร่วมประชมุ
ระหวา่งการประชมุเป็นองค์ประชมุตัง้แตว่าระท่ีได้ออกเสยีงลงคะแนน เพื่อบนัทกึในรายงานการประชมุตอ่ไป 

 เพื่อให้การนบัคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทฯ จะนบัคะแนนด้วยระบบ Barcode  ซึ่งผู้ ถือหุ้นจะเห็นผล
คะแนนบนจอพร้อมกนั 

 ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นได้รับบตัรลงคะแนนตัง้แตล่งทะเบียนเข้าประชมุ  กรณีมีผู้ไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงในแตล่ะวาระ
ให้ทา่นยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบตัรลงคะแนน  

 นอกจากนี ้เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี ในการประชุมผู้ ถือหุ้ นของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ในการประชุมครัง้นี ้บริษัทฯ ได้มอบหมายให้   
บริษัท ลอว์ ทีเอสที จ ากดั ท าหน้าที่ดแูลการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ทัง้นีเ้พื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และ
ประธานฯ ได้เชิญตัวแทนผู้ ถือหุ้น 1 ท่าน  ร่วมเป็นสกัขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในที่ประชุม โดยนาย
ไพศาล  เพียรใจ ผู้ ถือหุ้น ได้อาสาสมคัรที่จะเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน 
 

        ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเข้ารับพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ และพิจารณา
เสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม  ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2559  ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 ปรากฏว่า ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพื่อ
เข้ารับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ และไมม่ีการเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระเพิ่มเติมแตอ่ยา่งใด 
 

       ตอ่จากนัน้ ประธานฯ ได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชมุทีไ่ด้บอกกลา่วไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจ าปี 2560   
 

  ก่อนเข้าสูว่าระที่ 1 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม  1  ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 50,200 หุ้น  ปัจจุบนัมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ
มอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจ านวน 76 ราย นบัจ านวนหุ้นรวมกันทัง้สิน้ 78,482,679 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.62 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 
      
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2559 
  นางภทัธาวรรณ ไชยพิมพ์  ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุว่า  จากการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 เมื่อวนัท่ี 21 เมษายน 
2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่
กฎหมายก าหนดแล้ว โดยมีส าเนารายงานการประชมุตามที่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนังสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้(สิง่ที่สง่มา
ด้วย 1)  
 

  ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่  มีผู้ใดเห็นวา่ไมถ่กูต้อง หรือขอแก้ไขในประเด็นใดหรือไม่ 
  ไมม่ีผู้ใดขอแก้ไข 
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  ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้ เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองด
ออกเสียงเท่านัน้ โดยให้ยกมือขึน้ เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบตัรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงน าไปหกัออกจาก
จ านวนผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
 

  ผลการลงคะแนนปรากฏวา่  ผู้ เข้าร่วมประชมุได้ลงคะแนน ดงันี ้
  เห็นด้วย     78,482,679    เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100.00    ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  ไมเ่ห็นด้วย                 0    เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0.00    ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  งดออกเสยีง               0    เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0.00    ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชมุโดยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน มีมติรับรองรายงาน
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 21 เมษายน 2559 ตามทีค่ณะกรรมการบริษัทฯ น าเสนอ 
 

               ก่อนเข้าสูว่าระท่ี 2 ไม่มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่ม ปัจจบุนัมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม
เท่าเดิมจ านวน  76  ราย นบัจ านวนหุ้นรวมกันทัง้สิน้  78,482,679 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.62 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด 
 

วาระที่ 2   รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 
  ประธานฯ มอบหมายให้ นายสรรพชัญ์  รัตคาม กรรมการผู้จดัการ  รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่
ผา่นมาให้ที่ประชมุรับทราบ 

 นายสรรพชัญ์ รัตคาม กรรมการผู้จดัการ รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยสรุปตอ่ที่ประชมุดงันี ้
 ในรอบปี 2559 บริษัทฯ และพนกังานทกุท่านตระหนกัถึงความโปร่งใส และให้ความส าคญัในการต่อต้านการทจุริต
คอร์รัปชัน่ เพื่อร่วมเป็นสว่นหนึง่ในการแก้ปัญหานี ้บริษัทฯ ได้ด าเนินการอยา่งจริงจงัจนท าให้บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบตัรให้เป็น
บริษัทผู้ผา่นกระบวนการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต (CAC) 
 นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้มีการจัดตัง้ “คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน” ขึน้ เพื่อท าหน้าที่ช่วย
คณะกรรมการบริษัทในการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารสงูสดุขององค์กร เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใส เป็นธรรมกบัผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 2 ทา่นและ กรรมการบริหาร 
1 ทา่น 
 อีกทัง้บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลในงาน Set Awards 2016 ที่จัดโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเป็นการ
พิจารณาจากผลการด าเนินงานของปี 2558 และจากการสมัภาษณ์ผู้บริหารท าให้ได้รับรางวลัรวม 3 รางวลั คือ รางวลับริษัทจด
ทะเบี ยน ด้านผลการด า เนิ นงานดี เด่น  (Outstanding Company Performance Awards) รางวัลผู้ บ ริหารสูงสุดดี เด่น 
(Outstanding CEO Awards) และรางวัลผู้ บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม (Best CEO Award) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด MAI 
รวมทัง้บริษัทฯ ได้มีการจัดท าหนังสือ “พระคุณ ธ รักษา ประชาเป็นสุขศานต์” เพื่อเผยแพร่ความรู้ตามแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช ให้พนกังานและกลุม่ลกูค้าของบริษัท โดยสว่นหนึง่ได้ขอพระราชทานน้อมเกล้า
ฯ ถวายแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวนัที่ 31 มีนาคม 2560 เพื่อใช้ในกิจการโรงเรียนพระดาบส 
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โรงเรียน ตชด. โรงเรียนปอเนาะ และโรงเรียนในพระราชด าริ เพื่อสง่เสริมการเรียนรู้และร่วมสบืสานพระราชด าริ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่ง
ความภาคภมูิใจของบริษัทฯ เป็นอยา่งมาก 
 ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ พบวา่ภาวะตลาดโดยรวมของอตุสาหกรรมการทดสอบโดยไม่ท าลายและการ
ตรวจสอบและรับรองยงัคงมีผลสืบเนื่องจากปัญหาราคาน า้มนัที่ปรับตวัลดลงอย่างต่อเนื่อง ตลาดในปี 2558 เร่ิมลดลงประมาณ
ร้อยละ 10 และลดลงอีกกว่าร้อยละ 20 ในปี 2559 โดยเฉพาะตลาดด้านการทดสอบโดยไม่ท าลายที่ลดลงประมาณร้อยละ 50 
และคาดว่าจะยงัมีผลต่อเนื่องไปอีกอย่างน้อย 2 ไตรมาส ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการหลายด้านเพื่อแก้ไขปัญหาดงักลา่ว อาท ิ
เพิ่มชนิดการให้บริการใหม่เสริมธุรกิจเดิมอีก 2 ชนิดบริการ และเพิ่มงานบริการในสว่นของการตรวจสอบและรับรองโดยเน้นกลุม่
ลกูค้ารายใหญ่ เป็นต้น จากการด าเนินการดงักลา่วท าให้บริษัทฯ ยงัคงมีงานรองรับอยูอ่ยา่งตอ่เนื่อง ไมล่ดลงไปจากเดิมมากนกั  
 ตอ่จากนัน้นายโดมเดช  ศรีพิณเพราะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ น าเสนอผลการด าเนินงานในรอบปี 2559 จ านวน 5 
ด้านหลกั คือ 
 1.  ผลประกอบการทางบญัชี 
 2.  ผลการด าเนินงานด้านลกูค้า 
 3.  ผลการด าเนินงานด้านพฒันาบคุคลากร 
 4.  ผลการด าเนินงานด้านกระบวนการภายในและการควบคมุ 
 5.  ผลการด าเนินงานด้านการลงทนุและขยายงาน 

1) ผลประกอบการทางบัญช ี
 รายละเอียดของผลประกอบการในรอบปี 2559 ได้ปรากฏในรายงานประจ าปี 2559 ซึ่งได้จดัสง่ไปยงัท่านผู้ ถือ

หุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุและได้เผยแพร่ทางเว็บไซด์ของบริษัทเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว (สิง่ที่สง่มาด้วย 2) 
โดยในปี 2559  ที่ผ่านมา บริษัท ควอลลีเทค จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  มีผลการด าเนินงานอัน

ประกอบด้วย รายได้รวม 449.07 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 12.85  ก าไรขัน้ต้นเท่ากบั 121.97 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 27.36 ของรายได้ ลดลงจากปีที่ผา่นมาร้อยละ 30.80 และก าไรสทุธิเทา่กบั 44.57 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของรายได้ 
ลดลงจากปีที่ผา่นมาร้อยละ 57.04 
 

ปัจจัยส าคัญที่ท าให้บริษัทฯ มีก าไรลดลงจากปี 2558 เน่ืองมาจาก 

 ปัจจยัด้านราคาน า้มนัที่ลดลงอย่างตอ่เนื่องจากปี 2558 จนถึง 2559 ท าให้อตุสาหกรรมเกิดการชะลอตวั และมี
การยกเลกิ หรือชะลอการลงทนุในโครงงานใหม่ 

 เนื่องจากปัจจยัด้านราคาน า้มนัดงัที่กลา่วข้างต้น ท าให้ตลาดของการทดสอบโดยไมท่ าลายมีการหดตวั สง่ผลให้
เกิดภาวะการแข่งขนัด้านราคาอย่างรุนแรง บริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นท่ีต้องปรับลดราคาค่าบริการบางประเภทเพื่อ
รักษาฐานลกูค้าหลกัไว้ 

 ต้นทนุหลกัของบริษัทฯ คือต้นทนุด้านบคุลากร ซึง่ไมส่ามารถปรับลดลงได้อยา่งทนัทีตามยอดขาย รวมทัง้การหด
ตวัของตลาด เนื่องจากจะเกิดผลกระทบด้านการแขง่ขนัในระยะยาวของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ มีการลงทนุในการให้บริการชนิดใหม่ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเคร่ืองมือหรือเทคโนโลยี รวมทัง้มีการลงทุน
ก่อสร้างอาคารส านกังานท่ีศรีราชา ซึง่บริษัทฯ เช่ือวา่มีความจ าเป็นตอ่การเจริญเติบโตของบริษัทในอนาคต 
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2)  ผลการด าเนินงานด้านลกูค้า 
 บริษัทฯ มีกลยทุธ์ในการรักษาฐานลกูค้าเดิม และปรับฐานของรายได้ โดยเน้นเร่ืองการรักษาคณุภาพของการ

ให้บริการ และความสามารถในการแขง่ขนั โดยมีการเพิ่มชนิดการให้บริการและการขายในกลุม่ลกูค้าปิโตรเคมี โรงกลัน่ และงาน
ตรวจสอบตามกฎหมายมากขึน้ เพื่อทดแทนรายได้จากกลุม่ลกูค้างาน Fabrication และงานโครงการ ซึง่ได้รับผลกระทบจากราคา
น า้มนั สง่ผลให้สดัสว่นของรายได้จากกลุม่ลกูค้าดงักลา่วเพิม่ขึน้เป็นร้อยละ 60 ของรายได้รวม หรือคิดเป็นยอดขายที่เพิม่ขึน้
จ านวน 47.43 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีที่ผา่นมาร้อยละ 21.30 
 

3) ผลการด าเนินงานด้านพัฒนาบุคลากร 
 บริษัทฯ มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเร่ืองการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างให้พนกังานเกิดทกัษะในการท างานที่

หลากหลาย (Multi skill) โดยในรอบปี 2559 ที่ผา่นมาท าให้มีการท างานทดแทนกนัของพนกังานข้ามหนว่ยงานได้สง่ผลให้บริษัทฯ 
สามารถรับงานได้เพิ่มขึน้ โดยไมต้่องรับพนกังานเพิ่ม 
 

4) ผลการด าเนินงานด้านกระบวนการภายในและการควบคุม 

 บริษัทฯ เน้นเร่ืองการสร้างการท างานร่วมกนั (Synergy) ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยให้มี
การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

 บริษัทฯ ได้มีการหาพนัธมิตรทางธุรกิจเพื่อสร้างความสามารถในการท างานบริการใหม่หรือเทคโนโลยีใหม ่
เช่น Rope Access หรือการท า Asset life Assessment เพื่อแสวงหาโอกาสใหมท่างธุรกิจ 

 

5) ผลการด าเนินงานด้านการลงทุนและขยายงาน 

 บริษัทฯ ได้ด าเนินการก่อสร้างอาคารส านกังาน สาขาศรีราชา ซึง่มีที่ตัง้อยู่ที่  ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา 
จงัหวดัชลบรีุ และเร่ิมเปิดให้มีการด าเนินงานในสาขาดงักลา่วแล้ว ตัง้แตเ่ดือนมกราคม ปี 2560   

 เพื่อเป็นการให้บริการลกูค้าได้อยา่งครบวงจร และเป็นการ Synergy กบัธุรกิจเดิมของบริษัทฯ คือการทดสอบ
โดยไม่ท าลาย บริษัทฯ ได้มีการลงทนุด้านการทดสอบเชิงกลและโลหะวิทยา โดยก าหนดวงเงินลงทนุประมาณ 32 
ล้านบาท เป็นการลงทนุในเคร่ืองทดสอบและอปุกรณ์ในการทดสอบ รวมถึงอาคารห้องปฏิบตัิการทดสอบ  

 นอกจากนีเ้พื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงของบริษัทฯ ออกจากปัจจยัด้านราคาน า้มนั ซึง่มีผลกระทบตอ่การ
ให้บริการของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จึงได้หนัมาลงทนุในงานตรวจสอบและทดสอบผลติผลทางการเกษตร โดยเร่ิมท า
การทดสอบ ตรวจสอบผลติผลทางการเกษตร เช่น มนัส าปะหลงั และข้าวโพดก่อนที่จะมีการสง่ออก   

    ในด้านการลงทนุในต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ท าการยกเลิกการด าเนินงานของบริษัท ควอลลีเทค เมียนมาร์ 
จ ากดั ที่จดทะเบียนในประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว และได้จดทะเบียน Qualitech Myanmar Company Limited ใน
ประเทศพมา่ เพื่อให้เกิดความคลอ่งตวัในการด าเนินธุรกิจ 

 

    เมื่อนายสรรพชัญ์ รัตคาม กรรมการผู้จดัการ และ นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ น าเสนอจบ ได้
เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุสามารถท าการซกัถามข้อสงสยัและแสดงความเห็น   
      นางสาวฐานยีะ  เตชะวิภ ู  ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง ได้กลา่วช่ืนชม และขอให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นแสดงความยินดีที่
บริษัทฯ ได้รับรางวลัในงาน Set Awards 2016 จดัโดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยถึง 3 รางวลั นอกจากนีย้งัได้กลา่วถงึ
ความประทบัใจที่บริษัทฯ ได้มอบหนงัสอืถวายแดส่มเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี  
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  นางสาวสริิพร สงบสขุ  ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ได้สอบถามวา่ ตามผลประกอบการท่ีรายงาน
มาพบวา่ บริษัทฯ มีการจดทะเบยีนเลกิบริษัท ควอลลเีทค เมียนมาร์ จ ากดั ในประเทศไทย และได้มีการไปจดทะเบยีนใหมใ่นพมา่
นัน้  บริษัทฯ ได้ด าเนินการกบับริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วหรือไม ่   
  นายสรรพชัญ์  รัตคาม กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงว่า บริษัท ควอลลเีทค เมียนมาร์ จ ากดั ที่จดทะเบียนในประเทศไทย 
บริษัทฯ  ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 51 และถือหุ้นโดยพาร์ทเนอร์ชาวพม่าอีกร้อยละ 49 ซึ่งเหตทุี่ต้องจดทะเบียนจัดตัง้ในประเทศ
ไทยขณะนัน้ เนื่องจากกฎหมายในประเทศพมา่ยงัไม่มีความชดัเจน ซึ่งการรับงานของเอกชนในประเทศพมา่บริษัทฯ  สามารถรับ
งานได้โดยตรง ถึงแม้จะเป็นบริษัทในประเทศไทย  แตถ้่าเป็นงานของรัฐบาลในประเทศพมา่ โดยเฉพาะงานทดสอบทอ่ก๊าซที่เป็นผู้
วา่จ้างกึ่งรัฐบาล มีข้อก าหนดวา่จะต้องรับงานผา่นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศพมา่เทา่นัน้  บริษัทฯ จึงจ าเป็นท่ีจะต้องให้พาร์ท
เนอร์ชาวพม่าเป็นผู้ รับงานโดยตรง ซึง่การรับงานต่างๆ ในประเทศพม่าก็สามารถด าเนินการลลุว่งไปได้ด้วยดี และได้รับความพึง
พอใจจากลกูค้า แต่บริษัทฯ ไม่สามารถที่จะติดตามเงินบางสว่นจากพาร์ทเนอร์ชาวพม่าได้ จึงจ าเป็นต้องยกเลิกการเป็นผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนั และท าการเลิกบริษัท ควอลลีเทค เมียนมาร์ จ ากดั ในประเทศไทย  ต่อมาบริษัทฯ ได้ไปจดทะเบียนจดัตัง้บริษัทใหม่ใน
ประเทศพมา่เมื่อกลางปีที่ผา่นมา โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 80 และถือหุ้นโดยพนกังานซึง่เป็นผู้ปฏิบตัิงานอีกร้อยละ 20 
เพื่อรักษาช่ือบริษัทเดิมไว้ เนื่องจากมีช่ือเสียงเป็นที่รู้จกัอยู่แล้ว โดยได้เร่ิมเปิดด าเนินการเมื่อต้นเดือนมกราคม 2560 ที่ผ่านมา 
และได้ปิดบริษัทในประเทศไทยแล้วเมื่อปลายปี 2559 ที่ผา่นมา   
  นางสาวนาวิตรี  ทกัษณา  ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า จากรายงานประจ าปี หน้า 59 หวัข้อหนีส้ญู
สงสยัจะสญู  มีเพิ่มขึน้ทกุปี  ไมท่ราบวา่บริษัทฯ มีนโยบายในการจดัการเร่ืองนีอ้ยา่งไร 
  นางสาวกุลนิษฐ์  สารภาพ  ผู้จดัการแผนกบญัชีและการเงิน ชีแ้จงว่า  บริษัทฯ มีลกูหนีร้ายใหญ่เพียง 1 ราย ที่ติด
ปัญหาเร่ืองการช าระหนี ้ แตเ่มื่อวนัท่ี 30 มีนาคม 2560 ที่ผา่นมา ลกูหนีไ้ด้ตกลงท าสญัญาประนีประนอมยอมความเพื่อผอ่นช าระ
หนีใ้ห้แก่บริษัทฯ แล้ว โดยตกลงผอ่นช าระหนีเ้ป็นระยะเวลา 2 ปี  
  เมื่อไมม่ีผู้ใดซกัถามเพิม่เตมิอีก เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ จึงไมม่ีการลงมติวาระนี ้
 

  ก่อนเข้าสูว่าระท่ี 3 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่ม 3 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 115,601 หุ้น  ปัจจบุนัมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ
มอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุจ านวน 79 ราย นบัจ านวนหุ้นรวมกนัทัง้สิน้ 78,598,280 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.74 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 
  

วาระที่ 3   พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิประจ าปี 2559 สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 
  ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ ผู้ จัดการแผนกบญัชีและการเงิน น าเสนองบการเงินประจ าปี 
2559 ตอ่ที่ประชมุ 
               นางสาวกลุนิษฐ์ สารภาพ ผู้จดัการแผนกบญัชีและการเงิน ชีแ้จงวา่ งบการเงินจะประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบ
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิน้สดุ ณ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ท่ีได้จดัท าขึน้ตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
ตามรายงานของผู้สอบบญัชีและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว  ดงัรายละเอียด
ปรากฏในรายงานประจ าปี 2559 ที่บริษัทฯ ได้จดัสง่ไปยงัทา่นผู้ ถือหุ้น พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว (สิง่ที่สง่มาด้วย 2)  

 สว่นของงบแสดงฐานะการเงิน  บริษัทมีสินทรัพย์รวม ปี 2559 จ านวน 503.93 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จ านวน 
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32.60 ล้านบาท  
 หนีส้นิรวม ปี 2559 จ านวน  59.96 ล้านบาท  ลดลงจากปี  2558  จ านวน  28.30 ล้านบาท  
 สว่นของผู้ ถือหุ้นในสว่นของบริษัทใหญ่  ปี 2559 จ านวน 443.97 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จ านวน 3.77 ล้านบาท 
 รายได้รวม ปี 2559 จ านวน 449.07 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จ านวน 66.23 ล้านบาท  

  ต้นทนุและคา่ใช้จ่าย  ปี 2559 จ านวน 399.10 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จ านวน 8.88 ล้านบาท 
 ก าไรสทุธิปี 2559 จ านวน 44.57 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จ านวน 59.18 ล้านบาท 

 

  ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่ มีผู้ใดจะซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
  นางสาวสริิพร  สงบสขุ  ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ได้สอบถามวา่  ความเห็นของผู้สอบบญัชีใน
รายงานประจ าปี หน้าที่ 67 มีมลูค่างานบริการที่ยงัไม่ได้เรียกเก็บจ านวน 61.74 ล้านบาท เป็นงานในสว่นไหน และปัจจุบนัเรียก
เก็บเงินได้หรือยงั 
  นางสาวกุลนิษฐ์  สารภาพ ผู้จดัการแผนกบญัชีและการเงิน ชีแ้จงว่า  มูลค่างานบริการที่ยงัไม่ได้เรียกเก็บจ านวน 
61.74 ล้านบาท เป็นงาน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้บริการแก่ลกูค้าเสร็จสิน้แล้ว อยูร่ะหว่างการรวบรวมข้อมูล
เพื่อเรียกเก็บเงินจากลกูค้า  ซึง่ขณะนีไ้ด้มีการเรียกเก็บเงินไปแล้วจ านวนหนึง่  เว้นแตบ่างงานท่ียงัไม่แล้วเสร็จ สว่นใหญ่จะเป็นไป
ตามรอบบญัชีการเรียกเก็บเงินของลกูค้า  
  นางสาวฐานียะ เตชะวิภ ู ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้ให้ข้อเสนอแนะ เก่ียวกบัข้อความของบริษัทสอบบญัชีที่
ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี หน้าที่ 70 ซึง่มีการใช้ข้อความว่า “ข้าพเจ้าได้สื่อสารกบัผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดแูลเก่ียวกบัขอบเขต
และช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยัยะส าคญัที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนยัยะ
ส าคญัในระบบการควบคมุภายใน  ซึง่ข้าพเจ้าได้พบในระหวา่งการตรวจสอบของข้าพเจ้า”  ซึง่ถ้อยค าดงักลา่วอาจท าให้ผู้ที่ได้อา่น
เกิดข้อสงสยัว่า บริษัทสอบบญัชีได้ตรวจสอบพบเร่ืองอะไรของบริษัทฯ ที่มีนยัยะส าคญั ซึ่งอาจท าให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย 
เนื่องจากแสดงให้เห็นวา่บริษัทฯ มีความไมโ่ปร่งใส จึงควรปรับข้อความดงักลา่วให้ชดัเจนขึน้   
  ประธานฯ น้อมรับข้อเสนอแนะดงักลา่ว และไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามเพิ่มเติม 
 

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

  ผลการลงคะแนนปรากฏวา่  ผู้ เข้าร่วมประชมุได้ลงคะแนน ดงันี ้
  เห็นด้วย     78,598,280   เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100.00    ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  ไมเ่ห็นด้วย                 0    เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0.00    ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  งดออกเสยีง               0    เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0.00    ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมตัิงบ
การเงินประจ าปี 2559  สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
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             ก่อนเข้าสูว่าระท่ี 4 ไม่มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่ม ปัจจบุนัมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม
เท่าเดิมจ านวน  79  ราย นบัจ านวนหุ้นรวมกันทัง้สิน้ 78,598,280 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.74 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด 
 

วาระที่ 4    พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรประจ าปี 2559 และการจ่ายเงนิปันผล 
  ประธานฯ ขอให้  นายสรรพชัญ์  รัตคาม  กรรมการผู้จดัการ  ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุ 
  นายสรรพชัญ์  รัตคาม กรรมการผู้จดัการ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 
40 ของก าไรสทุธิ โดยในปี 2559 นี ้บริษัทฯ มีก าไรสทุธิเฉพาะกิจการ จ านวน 31.98 ล้านบาท คิดเป็นก าไรต่อหุ้น 0.32 บาท ที่
ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติให้เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาจา่ยเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2559 ใน
อตัราหุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.10 บาท ต่อหุ้น เมื่อวนัท่ี 7 กนัยายน 2559 คงเหลือ
จ่าย เงินปันผลอีก 0.15 บาท โดยจ่ายจากก าไรสทุธิสว่นท่ีได้รับสง่เสริมการลงทนุ (BOI) ซึง่ก าหนดจ่ายให้กบัผู้ ถือหุ้นท่ีมีรายช่ืออยู่
ในทะเบียนผู้ ถือหุ้น ในวนัที่ 7 มีนาคม 2560 และปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น 1 วนั เพื่อรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 วรรค
สาม แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ในวนัท าการถดัไป คือ วนัที่ 8 
มีนาคม 2560 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 26 เมษายน 2560 
  ส าหรับอตัราสว่นการจา่ยเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ ในปี 2559 นี ้ คดิเป็นร้อยละ 77.06 ของก าไรสทุธิ คิดเป็นเงินจา่ย
ปันผลทัง้สิน้ 24,642,121.25 บาท  โดยมีข้อมลูเปรียบเทยีบกบัอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผา่นมาดงันี ้

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

1. ก าไรสทุธิ (บาท) 31,977,284.47 91,050,185.69 96,825,287.28 

2. ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท : หุ้น) 0.32 0.92 1.00 

3. รวมเงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาท : หุ้น) 0.25 0.65 0.70 

       3.1 เงินปันผลระหวา่งกาลงวด 6 เดือนแรก (บาท : หุ้น) 0.10 0.25 0.20 

       3.2 เงินปันผลงวด 6 เดือนหลงั (บาท : หุ้น) 0.15 0.40 0.50 

4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) ** 24,642,121.25 64,069,515.25 68,632,992.00 

5. จ านวนหุ้นท่ีจ่ายเงินปันผล (หุ้น) ** 98,568,485 98,568,485 98,507,790 

6. อตัราสว่นการจา่ยเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ 77.06% 70.37% 70.88% 

  ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่ มีผู้ใดจะซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
  ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถาม 
 

  ประธานฯ จงึขอให้ที่ประชมุออกเสยีงลงคะแนน เฉพาะผู้ เข้าร่วมประชมุที่ประสงค์จะออกเสยีงไมเ่หน็ด้วยหรืองดออก
เสยีงเทา่นัน้ โดยให้ยกมือขึน้ เพือ่เจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบตัรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงน าไปหกัออกจากจ านวน
ผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 



 
  

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1 

หน้า 10 ของ 28  
reader’s 

 

  ผลการลงคะแนนปรากฏวา่  ผู้ เข้าร่วมประชมุได้ลงคะแนน ดงันี ้
  เห็นด้วย      78,598,280   เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100.00    ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  ไมเ่ห็นด้วย                  0    เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0.00    ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  งดออกเสยีง                0    เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0.00    ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติให้
จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้ นละ 0.25 บาท ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.10 บาทต่อหุ้ น เมื่อวันที่ 7 
กนัยายน 2559  คงเหลอืจ่ายเงินปันผลอีก 0.15 บาท โดยจ่ายจากก าไรสทุธิสว่นท่ีได้รับสง่เสริมการลงทนุ (BOI) ให้กบัผู้ ถือหุ้นท่ีมี
รายช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหุ้น ในวนัที่ 7 มีนาคม 2560  และปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น 1 วนั เพื่อรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 
225 วรรคสาม แหง่พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ในวนัท าการถดัไป คือ 
วนัท่ี 8 มีนาคม 2560  และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 26 เมษายน 2560 
 

 ก่อนเข้าสูว่าระท่ี 5 ไม่มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่ม ปัจจบุนัมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม
เท่าเดิมจ านวน  79  ราย นบัจ านวนหุ้นรวมกันทัง้สิน้ 78,598,280 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.74 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด 
 

วาระที่ 5    พิจารณาเลือกตัง้กรรมการ 
 ประธานฯ ชีแ้จงว่า เหตุที่วาระนีม้ีการแยกพิจารณาเป็น 3 หัวข้อย่อย เนื่องจากกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทฯ มีอยู่ 3 ท่าน และทัง้ 3 ท่าน จะหมดวาระพร้อมกัน ดังนัน้เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการท างานของ
คณะกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบขององค์กร และเพื่อไม่ให้กรรมการตรวจสอบหมดวาระพร้อมกนัทัง้ 3 ท่าน 
จึงเป็นเหตใุห้นายสมยศ เจียมจิรังกร  ซึง่เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและ
กรรมการอิสระได้ลาออกจากต าแหน่งเพื่อให้มีการสลบัต าแหน่งกัน การพิจารณาแต่งตัง้จึงขอน าเสนอเป็น 3 หวัข้อย่อย และ
พิจารณาอนมุตัิพร้อมกนัหลงัจากน าเสนอข้อมลูทัง้ 3 หวัข้อยอ่ยแล้วเสร็จ เพื่อให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิเป็นรายบคุคลตอ่ไป 

 วาระที่ 5.1  พิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน 
  นางภัทธาวรรณ ไชยพิมพ์  ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า  ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอช่ือบุคคลเข้ารับ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ ตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2559  เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ 
พิจารณาเป็นการล่วงหน้าแล้ว  ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ แต่
อยา่งใด 
 ปัจจบุนักรรมการของบริษัทฯ มีอยูท่ัง้หมด 9 ทา่น และในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ครัง้นี ้มีกรรมการ
ที่ต้องพ้นจากต าแหนง่ตามวาระ จ านวน 3 ทา่น ดงันี ้ 

 1)  นายสรรพชัญ์  รัตคาม   กรรมการบริษัท 
 2)  นายสเุมธ  เตชาชยันิรันดร์    กรรมการบริษัท 
 3)  นางมณีรัสมิ์  รัตคาม   กรรมการบริษัท 
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 และบริษัทฯ ได้รับหนังสือขอลาออกจากต าแหน่งกรรมการจากนายสมยศ เจียมจิรังกร กรรมการอิสะ ประธาน
กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน โดยให้มีผลในวนัท่ี 5 เมษายน 2560  

 คณะกรรมการซึง่ไมร่วมกรรมการผู้มีสว่นได้เสยีมีความเห็นวา่นายสรรพชัญ์ รัตคาม และนางมณีรัสมิ์ รัตคาม 
กรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระทัง้ 2 ทา่น เป็นผู้มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนด 
เป็นบคุคลผู้ทรงคณุวฒุิ  มีความรู้ ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ในธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของบริษัท จงึ
เห็นสมควรให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้นายสรรพชัญ์  รัตคาม  และนางมณีรัสมิ์  รัตคาม กรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระ
กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัทตอ่อกีวาระหนึง่ และเสนอให้แตง่ตัง้นายสมยศ เจียมจิรังกร เข้าเป็นกรรมการแทนนาย
สเุมธ  เตชาชยันิรันดร์ ที่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระ รวมเป็น 3 ทา่น  ซึง่หากทัง้ 3 ทา่น ได้รับการแตง่ตัง้จากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นก็จะมี
วาระการด ารงต าแหนง่เป็นเวลา 3 ปี นบัแตว่นัท่ีได้รับการแตง่ตัง้   

 

 ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่ มีผู้ใดจะซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม ่
  ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถาม 

 5.2  พิจารณาแต่งตัง้กรรมการเพิ่มเติม 
 นางภทัธาวรรณ ไชยพิมพ์  ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า  เนื่องจากนายโดมเดช ศรีพิณเพราะ ได้เข้าท างานกับบริษัทฯ ใน
ต าแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการตัง้แต่เมื่อวันที ่12 มกราคม 2558 โดยมีผลการปฏิบตัิงานที่ดี  เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารงานของบริษัทฯ จึงขอเสนอแต่งตัง้นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ เข้ามาเป็นกรรมการเพิ่มเติม ซึ่งจากการพิจารณาของ
คณะกรรมการมีความเห็นว่า นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ เป็นผู้มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการก ากบัตลาด
ทนุก าหนด เป็นบคุคลผู้ทรงคณุวฒุิ มีความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ในธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ 
จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ เป็นกรรมการเพิ่มอีก 1 ทา่น หากนายโดมเดช ศรีพิณเพราะ 
ได้รับการแต่งตัง้จากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นก็จะมีวาระการด ารงต าแหน่งเป็นเวลา 3 ปี นบัแต่วนัที่ได้รับการแต่งตัง้ โดยรายละเอียด
ประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการ ปรากฏอยูต่ามสิง่ที่สง่มาด้วย 3 

 ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่ มีผู้ใดจะซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม ่
  ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถาม 

 5.3  พิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนนายสมยศ  เจียมจิรังกร ที่ขอลาออกจากต าแหน่ง  
 นางภทัธาวรรณ ไชยพิมพ์  ชีแ้จงต่อที่ประชมุวา่ เนื่องจากนายสมยศ เจียมจิรังกร ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ
ของบริษัทฯ โดยการลาออกจะมีผลในวนัท่ี 5 เมษายน 2560 นี ้คณะกรรมการซึง่ไมร่วมกรรมการผู้มีสว่นได้เสยีมีความเห็นวา่นาย
สเุมธ เตชาชยันิรันดร์ เป็นผู้มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนด เป็นบคุคลผู้ทรง คณุวฒุิ  
มีความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ในธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น
แตง่ตัง้นายสเุมธ  เตชาชยันิรันดร์ เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการท่ีวา่งแทนนายสมยศ  เจียมจิรังกร ท่ีลาออก  หากนายสเุมธ  เตชาชยั
นิรันดร์ ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะมีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งที่
เหลอือยูข่องนายสมยศ  เจียมจิรังกร คือ 2 ปี นบัแตว่นัท่ีได้รับการแตง่ตัง้  โดยรายละเอียดประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการ ปรากฏ
อยูต่ามสิง่ที่สง่มาด้วย 3 

 เหตผุลที่มีการเสนอให้แตง่ตัง้นายสมยศ เจียมจิรังกร สลบัต าแหนง่กนักบันายสเุมธ เตชาชยันิรันทร์ เนื่องจากบริษัทฯ 
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มีการปรับโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯใหม ่ หากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้กรรมการตามที่เสนอทัง้หมด กรรมการของบริษัท
จะมี 10 ทา่น ประกอบด้วย กรรมการเดิมทัง้ 9 ทา่น และกรรมการใหมอ่ีก 1 ทา่น คือ นายโดมเดช  ศรีพิณเพราะ  

 ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่ มีผู้ใดจะซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม ่
  นางสาวสริิพร สงบสขุ ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ได้สอบถามวา่ การท่ีนายสมยศ เจียมจิรังกร 
ลาออก แล้วได้รับการแตง่ตัง้กลบัเข้ามาใหม ่ จะยงัคงอยูใ่นต าแหนง่เดมิซึง่เป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
เช่นเดิมด้วยหรือไม ่
  ประธานฯ ชีแ้จงวา่ นายสมยศ เจียมจิรังกร  เมื่อได้รับการแตง่ตัง้กลบัเข้ามาใหม่ จะยงัคงเป็นกรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ เช่นเดิม 
 

 ประธานฯ ชีแ้จงว่า ในวาระนีจ้ะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ
เป็นรายบคุคล และเพื่อให้สอดคล้องกบัแนวปฏิบตัิที่ดีของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
ที่ส่งเสริมให้มีการลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตัง้กรรมการ มีความโปร่งใสในการนบัคะแนนเสียงและสามารถตรวจสอบได้ จึง
ขอให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายลงคะแนนเสยีง ทัง้ที่เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีง  
 

  ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็น
รายบคุคล โดยใช้บตัรลงคะแนน 1 ใบ ตอ่กรรมการ 1 ทา่น และขอเก็บบตัรลงคะแนนทีละทา่น   
 

  ผลการลงคะแนนปรากฏวา่  ผู้ เข้าร่วมประชมุได้ลงคะแนน ดงันี ้ 
  1. นายสรรพชัญ์  รัตคาม  กรรมการบริษัท 
  เห็นด้วย       78,492,780  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    99.87    ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  ไมเ่ห็นด้วย                  0    เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0.00    ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  งดออกเสยีง     105,500   เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0.13    ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
 

 2. นางมณีรัสมิ์  รัตคาม  กรรมการบริษัท 
  เห็นด้วย      78,492,780  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    99.87    ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  ไมเ่ห็นด้วย                 0    เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0.00    ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  งดออกเสยีง     105,500   เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0.13    ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
 
 
 

 3. นายสมยศ  เจียมจิรังกร  กรรมการบริษัท 
  เห็นด้วย      78,492,675   เสยีง คิดเป็นร้อยละ    99.87    ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  ไมเ่ห็นด้วย             105    เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0.00    ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  งดออกเสยีง     105,500   เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0.13    ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
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  4. นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ กรรมการบริษัท 
  เห็นด้วย      78,485,280   เสยีง คิดเป็นร้อยละ    99.86    ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  ไมเ่ห็นด้วย                  0    เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0.00    ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  งดออกเสยีง     113,000    เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0.14    ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  

  5. นายสเุมธ เตชาชยันิรันดร์  กรรมการบริษัท 
  เห็นด้วย      78,485,280     เสยีง คิดเป็นร้อยละ    99.86    ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  ไมเ่ห็นด้วย                  0      เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0.00    ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  งดออกเสยีง     113,000     เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0.14    ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  

มติที่ประชุม   ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตัง้นายสรร
พชัญ์ รัตคาม, นางมณีรัสมิ์ รัตคาม, นายสมยศ เจียมจิรังกร, นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ และนายสเุมธ เตชาชยันิรันดร์ เข้าด ารง
ต าแหนง่กรรมการบริษัทฯ ตามที่ประธานฯ เสนอ 
 ดงันัน้  คณะกรรมการของบริษัทฯ ปี 2560 จะประกอบด้วย 
  1)  นายนที  บญุพราหมณ์    
  2)  นายสมยศ  เจียมจิรังกร    
  3)  นายสรรพชัญ์  รัตคาม    
  4)  นายสเุมธ  เตชาชยันิรันดร์        
  5)  นายสมชาญ  ลพัธิกลุธรรม           
  6)  นางสาวรัชนีวรรณ  รวิรัช                      
  7)  นายสมชาย  จองศิริเลศิ     
  8)  นายทินกร  สดีาสมบรูณ์   
  9)  นางมณีรัสมิ ์ รัตคาม  
  10)  นายโดมเดช  ศรีพิณเพราะ 
  ทัง้นีก้รรมการทัง้ 10 ทา่น ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 4 ทา่น ซึง่มจี านวนมากกวา่ทีก่ฎหมายก าหนด 
 

               ก่อนเข้าสูว่าระที่ 6  ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่ม ปัจจบุนัมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม
เท่าเดิมจ านวน  79  ราย นบัจ านวนหุ้นรวมกันทัง้สิน้ 78,598,280 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.74 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด 
  
วาระที่ 6 พิจารณาเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท 
 นางภทัธาวรรณ ไชยพิมพ์ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบนักรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษัทมี 3 คน คือ 
นายสรรพัชญ์ รัตคาม  นายสุเมธ  เตชาชัยนิรันดร์  และนางสาวรัชนีวรรณ  รวิรัช   โดยกรรมการสองในสามคนลงลายมือช่ือ
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ร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษัท จากการที่บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการจดัการภายในองค์กร จึงเห็นควรให้ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเปลีย่นแปลงกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษัทใหม ่ดงันี ้  
 “นายสรรพชัญ์  รัตคาม ลงลายมือช่ือร่วมกบั นายสเุมธ  เตชาชยันิรันดร์ และประทบัตราส าคญัของบริษัท หรือ นาย
สรรพชัญ์ รัตคาม หรือ นายสเุมธ เตชาชยันิรันดร์ คนใดคนหนึ่งลงลายมือช่ือร่วมกบั นางสาวรัชนีวรรณ รวิรัช  หรือ นายโดมเดช 
ศรีพิณเพราะ รวมเป็นสองคนและประทบัตราส าคญัของบริษัทฯ”  
 

 ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่ มีผู้ใดจะซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
  ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถาม 
 

 ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้ เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองด
ออกเสียงเท่านัน้ โดยให้ยกมือขึน้ เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบตัรลงคะแนนมารวมคะแนน และน าไปหกัออกจาก
จ านวนผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 

 

  ผลการลงคะแนนปรากฏวา่  ผู้ เข้าร่วมประชมุได้ลงคะแนน ดงันี ้
  เห็นด้วย    78,492,780     เสยีง คิดเป็นร้อยละ    99.87    ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  ไมเ่ห็นด้วย                0    เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0.00    ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  งดออกเสยีง   105,500    เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0.13    ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติเปลี่ยนแปลง
กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ 
 

 ก่อนเข้าสูว่าระที่ 7  ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่ม ปัจจบุนัมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม
เท่าเดิมจ านวน  79  ราย นบัจ านวนหุ้นรวมกันทัง้สิน้ 78,598,280 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.74 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด 
 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 
  นางภทัธาวรรณ ไชยพิมพ์ ได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ส าหรับค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560  คณะกรรมการได้
พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนที่ได้พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการโดยกลัน่กรองอยา่ง
ละเอียด ถึงความเหมาะสมประการตา่งๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว คณะกรรมการจึง
พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนและบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2560 ดงันี  ้
 อตัราค่าเบีย้ประชุม จ่ายให้แก่กรรมการที่เข้าร่วมประชุม โดยก าหนดจ่ายเป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ที่เข้าร่วมประชุม 
ดงันี ้
 ประธานกรรมการบริษัท     ได้รับคา่ตอบแทนในการประชมุครัง้ละ 16,500 บาท/คน 
   โดยมีคา่ตอบแทนรวมปีละไมเ่กิน 198,000 บาท 
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 กรรมการบริษัท ได้รับคา่ตอบแทนในการประชมุครัง้ละ 11,000 บาท/คน 
   โดยมีคา่ตอบแทนรวมปีละไมเ่กิน 132,000 บาท/คน 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับคา่ตอบแทนในการประชมุครัง้ละ 13,200 บาท/คน 
   โดยมีคา่ตอบแทนรวมปีละไมเ่กิน 158,400 บาท 
 กรรมการตรวจสอบ    ได้รับคา่ตอบแทนในการประชมุครัง้ละ 11,000 บาท/คน 
   โดยมีคา่ตอบแทนรวมปีละไมเ่กิน 132,000 บาท/คน 
 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  
   ได้รับคา่ตอบแทนในการประชมุครัง้ละ 13,200 บาท/คน 
   โดยมีคา่ตอบแทนรวมปีละไมเ่กิน 158,400 บาท 
 กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน    
   ได้รับคา่ตอบแทนในการประชุมครัง้ละ 11,000 บาท/คน 
   โดยมีคา่ตอบแทนรวมปีละไมเ่กิน 132,000 บาท/คน 
 คา่ตอบแทนรายเดือนของกรรมการบริหารที่ไมไ่ด้เป็นพนกังานประจ าของบริษัท 
   ได้รับคา่ตอบแทน 10,000 บาท/เดือน 
    คา่บ าเหน็จกรรมการ  ให้จ่ายในอตัราไมเ่กิน 3 ล้านบาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน
เป็นผู้ก าหนดจ านวนที่จะจ่ายให้แก่กรรมการแตล่ะทา่นตอ่ไป 

 ทัง้นีไ้มร่วมถึงคา่ตอบแทนหรือสวสัดิการท่ีกรรมการได้รับในฐานะพนกังาน หรือลกูจ้างของบริษัท 
 คา่ตอบแทนท่ีเสนอนี ้จะเร่ิมใช้ตัง้แต่วนัที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ จนกวา่จะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทน

ที่จ่ายทัง้สิน้ เมื่อรวมกนัแล้วต้องไมเ่กินวงเงินท่ีได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
 การพิจารณาอนมุตัิในวาระนี ้ ต้องมีมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 

 ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่ มีผู้ใดจะซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม ่
 นางสาวราตรี  วิศิษฎ์สรุวงศ์  ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง  ได้สอบถามวา่  คา่บ าเหน็จกรรมการ เป็นคา่ตอบแทน

ลกัษณะแบบใด 
 ประธานฯ ได้ชีแ้จงวา่  มีลกัษณะแบบเดียวกบัเงินโบนสั 

  นายประสทิธ์ิ ลมิปวิทยากลุ ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง ได้สอบถามวา่ กรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นพนกังานของบริษัทฯ ที่
จะได้รับเงินจ านวน 10,000 บาท ตอ่เดือน มีจ านวนก่ีทา่น 
  ประธานฯ ได้ชีแ้จงวา่ มจี านวน 1 ทา่น 
  และไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามเพิ่มเติม 

 

 ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้ เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองด
ออกเสียงเท่านัน้ โดยให้ยกมือขึน้ เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบตัรลงคะแนนมารวมคะแนน และน าไปหกัออกจาก
จ านวนผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
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  ผลการลงคะแนนปรากฏวา่  ผู้ เข้าร่วมประชมุได้ลงคะแนน ดงันี ้
  เห็นด้วย     78,492,280    เสยีง คิดเป็นร้อยละ    99.87    ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  ไมเ่ห็นด้วย                 0    เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0.00    ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  งดออกเสยีง    106,000    เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0.13    ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชมุโดยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน มีมติอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ 
 

   ก่อนเข้าสูว่าระท่ี 8 ได้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 263,558 หุ้น  ปัจจบุนัมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ
มอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจ านวน 80 ราย นบัจ านวนหุ้ นรวมกันทัง้สิน้ 78,861,838 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.01 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 
 

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบบัญชี  และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560 
             ประธานฯ ขอให้ นายสมยศ  เจียมจิรังกร  ประธานกรรมการตรวจสอบ  ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุ 
             นายสมยศ เจียมจิรังกร ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลงตอ่ทีป่ระชมุวา่ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตาม
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น เพื่อแตง่ตัง้ นางสวุมิล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตเลขที่ 2982 หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5599 หรือ นางสาวสภุาภรณ์ มัง่
จิตร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 8125 (ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ นายนพฤกษ์ พิษณวุงษ์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 7764 (ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ) จาก บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์
เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 ทัง้นี ้คา่สอบบญัชีเพิ่มขึน้จากปี 2559 จ านวน 100,000 บาท โดยมี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

รายการ 
ปี 2560  

(ปีที่เสนอ) ปี 2559 

คา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาส 360,000 330,000 
คา่ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 480,000 460,000 
คา่สอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส 45,000 45,000 
คา่ตรวจสอบงบการเงินรวมประจ าปี 20,000 15,000 
คา่ตรวจสอบตามบตัรสง่เสริมการลงทนุ  20,000 30,000 
คา่สอบทานงบการเงินบริษัทยอ่ยอีก 2 แหง่รายไตรมาส 115,000 60,000 

รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี 1,040,000 940,000 
   

 ทัง้นี ้บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั และผู้สอบบญัชีตามรายช่ือที่เสนอมานี ้ไมม่ีความสมัพนัธ์
หรือสว่นได้สว่นเสยีกบับริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือมคีวามเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

 
 ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่ มีผู้ใดจะซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
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 นางสาวฐานียะ  เตชะวิภ ู ผู้ ถือหุ้น  ได้สอบถามวา่   
 1. คา่ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี กบัคา่ตรวจสอบงบการเงินรวมประจ าปี มีความแตกตา่งกนัอยา่งไร  
 2. คา่ตรวจสอบตามบตัรสง่เสริมการลงทนุในปี 2560 ลดลงสาเหตเุกิดจากงานของบริษัทฯ ลดลงใช่หรือไม่ 
 3. คา่สอบบญัชีรวมที่เพิ่มมา 1 แสนบาท บริษัทฯ มีงานอะไรเพิ่มขึน้หรือไม ่ เพราะงานของบริษัทยอ่ยมีไมม่าก
เทา่ที่ควร 

 นางสาวกลุนิษฐ์  สารภาพ ได้ชีแ้จงวา่   
 1. คา่ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี เป็นคา่ตรวจสอบของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ แตค่า่ตรวจสอบงบ
การเงินรวมประจ าปี จะรวมของบริษัทยอ่ยด้วย 
 2.  บตัรสง่เสริม BOI ของบริษัทฯ มีจ านวน 5 บตัร บตัรสง่เสริมที่ 1, 2 และ 3 ได้หมดอายลุงแล้ว จงึท าให้คา่
ตรวจสอบบตัรสง่เสริม BOI ลดลง  โดยบริษัทฯ ได้เตรียมขอรับการสง่เสริมการลงทนุบตัรที่ 6 ตอ่ไปแล้ว  
 3.  ค่าตรวจสอบบญัชีที่เพิ่มขึน้ เป็นงานที่เพิ่มมาจากบริษัทย่อย 2 บริษัท ตามชนิดบริการท่ีเพิ่มขึน้จากการท่ีบริษัท
ยอ่ยมีการตรวจสอบผลติผลทางการเกษตรเพิ่มขึน้ สว่นบริษัทย่อยที่จดจดัตัง้ในประเทศพม่า ทางบริษัทผู้สอบบญัชีจะต้องน างบ
การเงินในประเทศพม่ามาสอบทาน แล้วจัดท าเป็นงบการเงินรวม ซึ่งอาจจะมีข้อจ ากัดทางด้านกฎหมาย และต้องศึกษาข้อมูล
เพิ่มเติมจึงท าให้มีคา่ใช้จ่ายในสว่นนีเ้พิ่มขึน้มา 
 และไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามเพิ่มเติม 
 

 ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้ เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองด
ออกเสียงเท่านัน้ โดยให้ยกมือขึน้ เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบตัรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงน าไปหกัออกจาก
จ านวนผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 

 

  ผลการลงคะแนนปรากฏวา่  ผู้ เข้าร่วมประชมุได้ลงคะแนน ดงันี ้
  เห็นด้วย     78,748,338    เสยีง คิดเป็นร้อยละ    99.86    ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  ไมเ่ห็นด้วย          7,500    เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0.01    ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  งดออกเสยีง    106,000    เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0.13    ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมโดยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน  มีมติแต่งตัง้นางสวุิมล 
กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบญัชี รับอนญุาตเลขที่ 2982 หรือ นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5599 หรือ 
นางสาวสภุาภรณ์  มัง่จิตร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 8125 (ยงัไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ นาย
นพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 7764 (ยงัไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ) จากบริษัท สอบ
บญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2560 และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงินไม่
เกิน 1,040,000 บาท  ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ 
 

 ก่อนเข้าสูว่าระท่ี 9 ไม่มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่ม ปัจจบุนัมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม
เท่าเดิมจ านวน  80  ราย นบัจ านวนหุ้นรวมกันทัง้สิน้  78,861,838 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.01 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด 
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วาระที่ 9    พิจารณาอนุมัติการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่ ผู้บริหาร และ/
หรือพนักงานของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 (ESOP-W2) จ านวน 4,900,000 หน่วย (สี่ล้านเก้าแสนหน่วย) โดยไม่คิดมูลค่า 
 นางภทัธาวรรณ ไชยพิมพ์ ชีแ้จงต่อที่ประชุมวา่ ตามที่บริษัทฯ ได้มีการออกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัทฯ (ESOP) เพื่อเสนอขายแก่ผู้บริหารและพนกังานในครัง้ที่ 1 ไปก่อนหน้านี ้พบว่าโครงการดงักลา่วช่วยเสริมสร้างขวญัและ
ก าลงัใจในการท างานและสร้างการมีสว่นร่วมในกลุม่พนกังานและผู้บริหาร จึงถือว่าบรรลวุตัถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ที่ตัง้ไว้ 
บริษัทฯ จึงเห็นควรน าเสนอออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่ ผู้บริหาร  และ/
หรือพนกังานของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อเป็นแรงจงูใจและตอบแทนการปฏิบตัิงานของผู้บริหาร และ/หรือพนกังาน
ของบริษัทฯ ให้มีความรู้สกึของการมีสว่นร่วมในการเป็นเจ้าของและความส าเร็จของบริษัทฯ ในระยะยาว และเพื่อสร้างแรงจงูใจ
ให้บคุลากรดงักลา่วมีความตัง้ใจในการท างานโดยรายละเอียดเบือ้งต้นของโครงการออกใบส าคญัแสดงสทิธิตามสิง่ที่สง่มาด้วย 7  
   

 รายละเอียดของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท(ESOP-W2) มีดงันี ้
  1.  รายละเอียดเกี่ยวกบัหลกัเกณฑ์ เงื่อนไขของใบส าคัญแสดงสทิธิ 

ช่ือหลกัทรัพย์ : ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ควอลลเีทค จ ากดั (มหาชน) 
ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครัง้ที่ 2 
(ESOP-W2) 

ชนิดของใบส าคญัแสดงสทิธิ          : ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทชนิดระบช่ืุอผู้ ถือและ 
  ไมส่ามารถโอนเปลีย่นมือได้ 

จ านวนของใบส าคญัแสดงสทิธิ   :  4,900,000 หนว่ย 
จ านวนหุ้นสามญัที่ส ารองไว้เพื่อรองรับ     : 4,900,000 หุ้น (มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) 
การใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิวนั
ออกใบส าคญัแสดงสทิธิ         

:  วนัท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการบริษัทภายหลงัจากทีได้รับ อนมุตัิจาก 
   ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว   

ลกัษณะและวธีิการจดัสรร :  ใบส าคญัแสดงสทิธิคณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาจดัสรร  
   ใบส าคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทและ 
   บริษัทยอ่ยแตล่ะราย  ซึง่จะพิจารณาจากรายช่ือผู้บริหารและ/หรือ 
   พนกังานของบริษัทและบริษัทยอ่ย ท่ีมีคณุสมบตัิตามที่คณะกรรมการ 
   ก าหนด 

ราคาใบส าคญัแสดงสทิธิ : ไมค่ิดมลูคา่ 
ราคาใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั :  7.30 บาทตอ่หุ้น (มลูคา่ที่ตราไว้ 1.00 บาท) (เว้นแตจ่ะมีการ  

   ปรับสทิธิตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่ก าหนด) 
อายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ          :  3 ปีนบัแตว่นัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ 
อตัราการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั : ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ยตอ่ 1 หุ้นสามญัใหม ่(เว้นแตจ่ะมีการ 

   ปรับสทิธิตามหลกัเกณฑ์แลเง่ือนไขที่ก าหนด) 
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 2.  วันก าหนดการใช้สิทธิ และระยะเวลาการใช้สิทธิ  
 วนัก าหนดการใช้สทิธิของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิให้เป็นไปตามเง่ือนไข ตอ่ไปนี  ้

  -  ครัง้ที่ 1 ใช้สทิธิได้ไมเ่กินร้อยละ 20 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่ได้รับการจดัสรรทัง้หมด ก าหนดวนัใช้สทิธิ
วนัท่ี 15 กนัยายน 2561 

  -  ครัง้ที่ 2  ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรทัง้หมด ก าหนดวนัใช้
สทิธิวนัท่ี 15 มีนาคม 2562 

 -  ครัง้ที่ 3  ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรทัง้หมด ก าหนดวนัใช้
สทิธิวนัท่ี 15 กนัยายน 2562 

 -  ครัง้ที่ 4  ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ได้รับการจดัสรรทัง้หมด ก าหนดวนัใช้
สทิธิวนัท่ี 15 มีนาคม 2563 

 -  ครัง้ที่ 5  สามารถใช้สทิธิได้ทัง้หมด ของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่ได้รับการจดัสรรทัง้หมด ก าหนดวนัใช้สทิธิ
ครัง้สดุท้ายวนัท่ี 14 มิถนุายน 2563 

 หมายเหตุ ใบส าคญัแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถกูใช้สิทธิในวนัก าหนดใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสม
เพื่อน าไปใช้สทิธิในวนัก าหนดใช้สทิธิถดัไป ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ 

 3.  ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ  
  ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทจะต้องแจ้งความจ านงใน

การใช้สทิธ์ิท่ีจะซือ้หุ้นของบริษัทภายในระยะเวลา 5 วนัท าการก่อนวนัก าหนดการใช้สทิธิแตล่ะครัง้ตัง้แตเ่วลา 9.00 น.ถึง 16.00 น.  
  ยกเว้นกรณีแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย ใบส าคญัแสดงสิทธิมีระยะเวลาแสดงความจ านงในการใช้

สิทธิครัง้สดุท้ายเป็นระยะเวลา 15 วนัก่อนวนัสิน้อายใุบส าคญัแสดงสิทธิ โดยให้ระหว่างระยะเวลาดงักลา่ว ผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สทิธิสามารถแสดงความจ านงในการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิได้ในวนัท าการใดๆ 

 หมายเหต ุ: ในกรณีที่วนัก าหนดการใช้สิทธิดงักลา่วตรงกบัวนัหยดุท าการบริษัท ให้เลื่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิ
เป็นวนัท าการสดุท้ายก่อนหน้าวนัก าหนดใช้สทิธินัน้ และใบส าคญัแสดงสิทธิที่เหลอืจากการใช้สทิธิหรือไมถ่กูใช้สทิธิในวนัก าหนด
ใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อน าไปใช้ในวันก าหนดใช้สิทธิครัง้ต่อไป ตลอดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่เมื่อเป็น
ก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิจะไมส่ามารถใช้สทิธิอีกเมื่อพ้นก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย  

 4.  วิธีการและเงื่อนไขการใช้สิทธิ   
 4.1 จ านวนหนว่ยของใบส าคญัแสดงสทิธิที่ขอใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัจะต้องเป็นจ านวนเต็มเทา่นัน้ โดยอตัราการใช้

สิทธิเท่ากับใบส าคญัแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยต่อหุ้นสามญัหนึ่งหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิ นอกจากนี ้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ
จะต้องใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัไม่ต ่ากวา่ 100 หุ้นสามญั ยกเว้นกรณีที่ใบส าคญัแสดงสิทธิดงักลา่วมีเศษหรือเป็นกรณีการใช้
สทิธิครัง้สดุท้าย อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่มีสทิธิในการซือ้หุ้นต ่ากวา่ 100 หุ้นสามญั จะต้องใช้สทิธิในการ
ซือ้หุ้นสามญัในครัง้เดียวทัง้จ านวน 

 4.2 จ านวนหุ้นสามญัที่ออกให้เมื่อมีการใช้สิทธิ จะค านวณโดยการน าจ านวนเงินในการใช้สทิธิ ซึ่งผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสิทธิได้ช าระตามที่ได้กล่าวข้างต้น หารด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินัน้ โดยบริษัทจะออกหุ้นสามญัเป็น
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จ านวนเต็มไม่เกินจ านวนหนว่ยของใบส าคญัแสดงสิทธิคณูด้วยอตัราการใช้สทิธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ  และ/หรืออตัรา
การใช้สิทธิแล้ว ท าให้มีเศษเหลืออยู่จากการค านวณดงักลา่ว บริษัทจะไม่น าเศษดงักลา่วมาคิดค านวณและจะช าระเงินที่เหลือ
จากการใช้สิทธิดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ภายใน 14 วัน นับจากวันก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้โดยไม่มี
ดอกเบีย้ ทัง้นี ้บริษัทอาจตกลงกับผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิให้มารับเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดงักล่าวด้วยตนเองตามสถานที่
ติดตอ่ในการใช้สทิธิ 

 4.3 หากบริษัทได้รับหลกัฐานใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือจ านวนเงินที่บริษัทได้รับช าระไม่ครบตามจ านวนที่ระบไุว้
ในแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิกรอกลงในแบบ
แสดงความจ านงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญันัน้ไม่ครบถ้วนหรือไมถ่กูต้อง หรือปิดอากรแสตมป์ไม่ครบถ้วนถกูต้องตามข้อบงัคบัหรือ
กฎหมายต่างๆ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิจะต้องท าการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามเง่ือนไขก่อนวนัใช้
สิทธิในแต่ละครัง้ มิฉะนัน้แล้วบริษัทจะถือว่าการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ  และ
บริษัทจะจดัสง่ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดง
สทิธิภายใน 14 วนั นบัจากวนัใช้สทิธิ โดยไมม่ีดอกเบีย้ไมว่า่ในกรณีใดๆ 

 ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิช าระจ านวนเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้ เดียวที่จะ
ด าเนินการประการใดประการหนึง่ตอ่ไปนี ้

 ก)   ถือวา่การแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิในครัง้นัน้สิน้สภาพโดยไมม่ีการใช้สทิธิ หรือ 
 ข)   ถือว่าจ านวนหุ้นสามญัที่จองซือ้มีจ านวนเท่ากับจ านวนที่จะได้รับตามจ านวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัท

ได้รับช าระไว้จริงตามราคาใช้สทิธิในขณะนัน้ หรือ 
 ค)  ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ ช าระเงินเพิ่มเติมตามจ านวนวตัถปุระสงค์จะใช้สทิธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลา

การแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิในครัง้นัน้ หากบริษัทไมไ่ด้รับเงินครบตามจ านวนในการใช้สทิธิภายในระยะเวลาดงักลา่ว บริษัท
จะถือวา่การแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไมม่ีการใช้สทิธิ 

 หมายเหต ุ: ในการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย บริษัทจะด าเนินตามข้อ ข) หรือ ข้อ ค) ข้างต้น 
 ในกรณีตามข้อ ก) และ ค) ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิมารับเงินท่ีบริษัทได้รับไว้คืนเป็นเช็คระบช่ืุอขีดคร่อมเฉพาะ

และใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งบริษัทถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดงักลา่วคืนด้วยตนเองตามสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ภายใน 14 วนัท า
การนบัจากวนัถดัจากวนัก าหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้ พร้อมเงินสว่นที่เหลือ (ถ้ามี) โดยไม่มีดอกเบีย้ อย่างไรก็ดี ใบส าคญัแสดง
สทิธิที่ยงัไมม่ีการใช้สทิธิดงักลา่วยงัมีผลใช้สทิธิตอ่ไปจนถึงวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

 ในกรณีข้อ ข) ในกรณีที่บริษัทถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วนคืนให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิมารับใบส าคัญ
แสดงสิทธิสว่นที่เหลือคืนด้วยตนเองตามสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ภายใน 14 วนัท าการ นบัจากวนัถดัจากวนัก าหนดการใช้
สทิธิแตล่ะครัง้ พร้อมเงินสว่นที่เหลือ (ถ้ามี) โดยไม่มีดอกเบีย้ อย่างไรก็ดี  ใบส าคญัแสดงสทิธิที่ยงัไม่มีการใช้สิทธิดงักลา่วยงัไม่มี
ผลใช้สทิธิตอ่ไปจนถึงวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

 4.4  เมื่อผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขการแจ้งความจ านงใน
การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั กลา่วคือ ได้สง่มอบทัง้ใบส าคญัแสดงสิทธิ แบบแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั และช าระเงิน
คา่จองซือ้หุ้นสามญัถกูต้องและครบถ้วนสมบรูณ์ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิจะไมส่ามารถเพิกถอนการใช้สทิธิได้ 

 4.5  เมื่อพ้นวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายแล้ว แตผู่้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิยงัมิได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขของการ
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ใช้สทิธิที่ก าหนดได้อยา่งครบถ้วน ให้ถือวา่ใบส าคญัแสดงสทิธินัน้ๆ สิน้สภาพลง โดยไมม่ีการใช้สทิธิ และผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ
จะใช้สทิธิไมไ่ด้อีกเมื่อพ้นวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

 4.6  ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสง่มอบใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นจ านวนมากกว่าจ านวนที่ประสงค์จะใช้
สทิธิ บริษัทจะสง่ใบส าคญัแสดงสิทธิใบใหม่ โดยมีจ านวนของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ลดลงให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิดงักลา่ว
ภายใน 14 วนัท าการนบัจากวนัก าหนดการใช้สทิธินัน้ๆ หรือให้มารับคืนด้วยตนเอง โดยบริษัทจะท าการยกเลกิใบส าคญัแสดงสทิธิ
ใบเก่า 

 4.7  ในกรณีที่หุ้นสามัญที่ส ารองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิไม่เพียงพอ บริษัทจะด าเนินการชดใช้ค่าเสียหายที่
เกิดขึน้ให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามสิทธิที่มี อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ ถึงแม้ว่าจะมีหุ้นสามญัเพียงพอ ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นบคุคลต่างด้าว
หรือนิติบคุคลตา่งประเทศที่ไมส่ามารถใช้สิทธิได้เพราะจะท าให้การถือหุ้นของคนตา่งด้าวเกินกวา่สดัสว่นท่ีระบใุนกฎหมายหรือใน
ข้อบังคับบริษัท และ/หรือ ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิไมสามารถใช้สิทธิได้เพราะจะท าให้การถือหุ้นเกินกว่าสดัส่วนที่
กฎหมายก าหนด 

 4.8  การใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัดงักลา่วจะสมบรูณ์ตอ่เมื่อบริษัทได้เรียกเก็บเงินจ านวนดงักลา่วได้แล้วเทา่นัน้ หาก
เรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตใุดๆ ท่ีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิต้องรับผิดชอบให้ถือวา่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกและ
บริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการขอใช้สิทธิในครัง้นัน้ แต่ทัง้นีไ้ม่เป็นการตดัสิทธิที่จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัในครัง้ต่อไปเว้นแต่
เป็นการยกเลกิการใช้สทิธิในครัง้สดุท้ายให้ถือวา่หมดสทิธิที่จะซือ้หุ้ นสามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่วอีกตอ่ไป 

 4.9  ในกรณีที่การใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิต้องมีภาระภาษีเงินได้ ค่าอากรแสตมป์หรือภาษี
อื่นใด (หากมี) ตามประมวลรัษฎากรหรือกฎหมายอื่นใด ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซือ้หุ้นดงักล่าวต้องเป็นผู้ รับภาระค่า
ภาษีดงักลา่วทัง้สิน้ รวมทัง้ยินยอมให้บริษัทมีสทิธิหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายได้ตามที่กฎหมายก าหนด 

 5. รายชื่อผู้บริหารหรือพนักงานที่เป็นกรรมการของบริษัทที่ได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ (ESOP-
W2) และจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรในครัง้นีป้ระกอบไปด้วย 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 
จ านวนที่ได้รับ

จัดสรร 
(หน่วย) 

ร้อยละของ
จ านวนที่ออก
และเสนอขาย 

1 นายสเุมธ เตชาชยันิรันดร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 245,000 5.00 

2 นายโดมเดช  ศรีพิณเพราะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 245,000 5.00 

3 นายถาวร  กิจเจริญ ผู้จดัการฝ่ายทดสอบโดยไมท่ าลาย 201,000 4.10 

4 นายรักชาติ  อินทะผิว ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบโรงงาน 200,000 4.08 

5 นางสาวกลุนิษฐ์  สารภาพ ผู้จดัการฝ่ายอ านวยการ 200,000 4.08 

6 นางวมิล  แซฟุ่่ ง ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 200,000 4.08 

7 นางสวุรรณา  เลาหเจริญสมบตัิ ผู้จดัการฝ่ายขายและการตลาด 200,000 4.08 

รวม 1,491,000  30.43 
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หมายเหต ุ:  จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะออกและจดัสรรในครัง้นี ้รวมทัง้สิน้ 4,9000,000 หนว่ย และไมม่ีผู้บริหาร 
รายใดที่ได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิเกินกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิทัง้หมด 

 6. ผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้น  
 6.1  ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ ผู้บริหาร และ/
หรือ พนกังานของบริษัทฯ จ านวน 4,900,000 หนว่ย จะไมก่่อให้เกิดผลกระทบใดๆ ตอ่ผู้ ถือหุ้นในขณะออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิ แต่จะก่อให้เกิดผลกระทบผู้ ถือหุ้นต่อเมื่อได้มีการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ ทัง้นี ้ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น 
ขึน้อยู่กับราคาใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญ และปริมาณการใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิในแต่ละครัง้ โดยในกรณีที่มีการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิทัง้หมดที่จดัสรรให้แก่ ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังาน จะมีผลกระทบต่อราคาหุ้นท าให้ราคาหุ้นลดลงไมเ่กินร้อย
ละ 0.95 
  6.2  ผลกระทบตอ่สว่นแบ่งก าไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ ถือหุ้น (Control Dilution) ในกรณีที่มีการใช้สิทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสทิธิทัง้หมด ท่ีจดัสรรให้แก่ ผู้บริหาร และพนกังานเพื่อซือ้หุ้นสามญัที่จดัไว้รองรับจ านวน 4,900,000 หุ้น จะมี
ผลท าให้สว่นแบ่งก าไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ ถือหุ้นเดิมลดลงไม่เกินอตัราร้อยละ 4.74 ของสว่นแบ่งก าไรหรือสทิธิในการ
ออกเสยีงเดิม โดยค านวณเปรียบเทียบกบัจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหนา่ยแล้ว จ านวน 98,568,485 หุ้น 

การให้ความช่วยเหลือจากบริษัทในการจัดหาแหล่งเงินทุนแก่ ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังาน และผู้ รับช่วงซือ้
หลกัทรัพย์   

- ไมม่ี - 
 

 ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการออกใบส าคญัแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อเสนอขายแก่ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 จ านวน 
4,900,000 หนว่ย ดงัที่ได้กลา่วข้างต้น 
  

 การพิจารณาอนมุตัิในวาระนี ้ ต้องมีมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 และไมม่ีผู้คดัค้านเกินกวา่ 10% 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

 ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่ มีผู้ใดจะซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
 นางสาวสริิพร  สงบสขุ  ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย สอบถามวา่ มี Silent period ส าหรับ ESOP-

W2 นีห้รือไม ่ 
 นางสาวกลุนิษฐ์  สารภาพ  ชีแ้จงวา่  ไมม่ี 
 นายประสทิธ์ิ  ลมิปวิทยากลุ  ผู้ ถือหุ้น  สอบถามวา่   
 1.   ผลจากการท าโครงการ ESOP-W1 จ านวนเทา่ไหร่ คิดเป็นร้อยละเทา่ไหร่ของหุ้นท่ีมี และผลเป็นอยา่งไร 
 2. การท าโครงการ ESOP-W2 ครัง้นี ้มีจ านวนประมาณร้อยละ 5 ของหุ้นท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนั หากไมม่ีผู้ใช้สทิธิตามงวด

ที่ก าหนดไว้  แล้วเอาไปใช้สทิธิในครัง้สดุท้ายทีเดียวทัง้หมด จะมีกระทบผลตอ่ราคาหุ้นน้อยมากีเพียงใด 
 นางสาวกลุนิษฐ์  สารภาพ  ผู้จดัการแผนกบญัชีและการเงิน ชีแ้จงวา่  
 1.  โครงการ ESOP-W1 ออกและเสนอขายในสดัสว่นร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีอยูใ่นขณะนัน้เช่นกนั ซึง่พนกังานที่
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ได้รับมีประมาณ  81 ราย ปัจจุบนัพนกังานก็ยงัคงอยู่กับบริษัทฯ ประมาณร้อยละ 80 ซึ่งในขณะนัน้การใช้สิทธิ  ESOP-W1 สว่น
หนึง่คงเหลอืจากการท่ีพนกังานลาออก สว่นพนกังานท่ีคงอยูใ่ช้สทิธิเกือบทัง้หมด 4,300,000 หนว่ย ซึ่งคงเหลอืประมาณ 231,150 
หุ้น  
 นายโชษิต  เดชวนิชยนมุตัิ  ตวัแทนที่ปรึกษาทางการเงิน ได้ชีแ้จงวา่  
 2.  จ านวนหุ้นท่ีใช้สทิธิ ESOP-W2 มีจ านวนเพียงไมเ่กินร้อยละ 5 ของหุ้นท่ีมีอยูท่ัง้หมดในปัจจบุนั  ซึง่มีจ านวนหุ้นไม่
สงูมาก และเป็นการให้ทยอยใช้สิทธิ จึงไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ มากนกั และเหตุที่ให้มีการก าหนดให้ใบส าคญั
แสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิ หรือไม่ถกูใช้สิทธิตามวนัก าหนดใช้สิทธิ สามารถไปใช้สิทธิในวนัก าหนดถัดไป ตลอดอายุของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิได้นัน้ เนื่องจากราคาหุ้นในตลาดมีความผนัผวน ถ้าราคาตลาดเกิดต ่ากว่าราคาใช้สิทธิ ถ้าไม่ได้ใช้ครัง้ แรก 
ควรจะให้ใช้ในครัง้ถดัไปได้ ถ้าไมใ่ช้สทิธิแล้วไปตดัทิง้ จะเป็นการไปลดสทิธิของพนกังาน 
 ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้ เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองด
ออกเสียงเท่านัน้ โดยให้ยกมือขึน้ เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบตัรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงน าไปหกัออกจาก
จ านวนผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
 

  ผลการลงคะแนนปรากฏวา่  ผู้ เข้าร่วมประชมุได้ลงคะแนน ดงันี ้
  เห็นด้วย     67,069,308    เสยีง คิดเป็นร้อยละ    90.89    ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  ไมเ่ห็นด้วย   6,716,385    เสยีง คิดเป็นร้อยละ      9.10    ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  งดออกเสยีง      10,500    เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0.01    ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
 

มติที่ประชุม   ที่ประชมุโดยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 และไมม่ีผู้คดัค้านเกินกวา่ 10% ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น 
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนมุตัิการการออกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ เพื่อเสนอ
ขายแก่ ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 (ESOP-W2) จ านวน 4,900,000 หนว่ย (สีล้่านเก้าแสนหนว่ย) โดยไมค่ิด
มลูคา่ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ 
 

 ก่อนเข้าสูว่าระท่ี 10 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่ม ปัจจบุนัมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุ
เท่าเดิมจ านวน  80  ราย นบัจ านวนหุ้นรวมกันทัง้สิน้ 78,861,838 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.01 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด 
 
 

วาระที่ 10   พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 98,568,485 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียนจ านวน 103,468,485 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 4,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่ผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน
ของบริษัทฯ ครั้งที่  2 (ESOP-W2) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่ มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่ อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
 นางภทัธาวรรณ ไชยพิมพ์ ชีแ้จงต่อที่ประชุมวา่  ตามที่บริษัทฯ มีการออกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่ ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 (ESOP-W2) จ านวน 4,900,000 หนว่ย ดงัที่ได้กลา่วไว้
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ในวาระท่ี 9 บริษัทฯ จ าเป็นต้องเพิ่มทนุจดทะเบียนอีกจ านวน 4,900,000 บาท  แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 4,900,000 หุ้น  มลู
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท  จากทุนจดทะเบียนเดิม 98,568,485 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 103,468,485 บาท  แบ่ง
ออกเป็นหุ้นสามญั 103,468,485 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท  เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามญัของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 (ESOP-W2) โดยมีรายละเอียดการเพิ่มทนุ 
ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 8 และอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดเบียน 
โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท เป็นดงันี ้
 

     ข้อ4. ทนุจดทะเบียน จ านวน 103,468,485 บาท (หนึง่ร้อยสามล้านสีแ่สนหกหมื่นแปดพนัสีร้่อยแปดสบิห้าบาท) 

 แบง่ออกเป็น 103,468,485 หุ้น  (หนึง่ร้อยสามล้านสีแ่สนหกหมื่นแปดพนัสีร้่อยแปดสบิห้าหุ้น) 
 มลูคา่หุ้นละ  1 บาท (หนึง่บาท) 
 โดยแยกออกเป็น     
 หุ้นสามญั 103,468,485 หุ้น  (หนึง่ร้อยสามล้านสีแ่สนหกหมื่นแปดพนัสีร้่อยแปดสบิห้าหุ้น) 
 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น  

 

 ทัง้นีค้ณะกรรมการได้พิจารณาเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไข
หนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ  
 

 การพิจารณาอนมุตัิในวาระนี ้ต้องมีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 

 ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่ มีผู้ใดจะซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถาม 
 

 ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้ เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองด
ออกเสียงเท่านัน้ โดยให้ยกมือขึน้ เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบตัรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงน าไปหกัออกจาก
จ านวนผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
 
  ผลการลงคะแนนปรากฏวา่  ผู้ เข้าร่วมประชมุได้ลงคะแนน ดงันี ้
  เห็นด้วย     72,231,038    เสยีง คิดเป็นร้อยละ    91.59    ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  ไมเ่ห็นด้วย   6,630,300    เสยีง คิดเป็นร้อยละ      8.41    ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  งดออกเสยีง           500    เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0.00    ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 98,568,485 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
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จ านวน 103,468,485 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 4,900,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่ผู้บริหาร และ /หรือ พนกังานของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 (ESOP-
W2) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4  เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่
คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ 
 

 ก่อนเข้าสูว่าระท่ี 11 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่ม ปัจจบุนัมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุ
เท่าเดิมจ านวน  80  ราย นบัจ านวนหุ้นรวมกันทัง้สิน้ 78,861,838 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.01 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด 
 

วาระที่ 11   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 4,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยให้จัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 4,900,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ 
เพื่อเสนอขายแก่ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 (ESOP-W2) 
 นางภทัธาวรรณ ไชยพิมพ์ ชีแ้จงต่อที่ประชุมวา่ ตามที่บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มทนุจดทะเบียน ดงัที่ได้กลา่วไว้ในวาระที่ 
10 จ าเป็นต้องให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวน 4,900,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 
บาท เพื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังานของ
บริษัทฯ ครัง้ที่ 2 (ESOP-W2) โดยมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารหรือบคุคลผู้ที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการบริหารมีอ านาจ
พิจารณา  
                   1)  ก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนด เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการออกใบส าคญัแสดง
สทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ซึ่งจดัสรรให้แก่ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทและบริษัทยอ่ย ครัง้ที่ 2 (ESOP-W2) โดยไมค่ิด
มลูค่า เท่าที่กฎหมายก าหนดให้กระท าได้และอยู่ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคญั เช่น วนั เวลา และวิธีการในการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสทิธิ วิธีการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ เป็นต้น  
                  2)  เข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสารและสญัญาตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
                  3)  ลงนามในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนัต่างๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย ครัง้ที่ 2 (ESOP-
W2) ดงักลา่ว รวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนญุาตหรือขอผ่อนผนัเอกสารและหลกัฐานดงักลา่วตอ่หน่วยงานราชการหรือ
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 การพิจารณาอนมุตัิในวาระนี ้ต้องมีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 

 ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่ มีผู้ใดจะซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถาม 
 

  ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้ เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองด
ออกเสียงเท่านัน้ โดยให้ยกมือขึน้ เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบตัรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงน าไปหกัออกจาก
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จ านวนผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 
 

  ผลการลงคะแนนปรากฏวา่  ผู้ เข้าร่วมประชมุได้ลงคะแนน ดงันี ้
  เห็นด้วย     72,160,953     เสยีง คิดเป็นร้อยละ    91.50    ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  ไมเ่ห็นด้วย   6,700,885    เสยีง คิดเป็นร้อยละ      8.50    ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
  งดออกเสยีง               0    เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0.00    ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมโดยคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ท่ีมาประชุมและมีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน มีมติอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 4,900,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
จ านวน 4,900,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่ผู้บริหารและ/
หรือพนกังานของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 (ESOP-W2) ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ 
 

วาระที่ 12   พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 ประธานฯ ชีแ้จงวา่ ด้วยในวาระนีไ้ม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระเพิ่มเติมแตอ่ยา่งใดตามที่นางภัทธาวรรณ  

ไชยพิมพ์  ได้ชีแ้จงไปเมื่อตอนต้นแล้วนัน้ ในวาระนีจ้ึงไมม่ีวาระท่ีจะพิจารณาและลงมติ  
 ประธานฯ ขอให้ นายโดมเดช  ศรีพิณเพราะ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ น าเสนอให้ที่ประชุมทราบถึง ทิศทางในการ

ด าเนินธุรกิจส าหรับปี 2560  
 นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในปี 2560 บริษัทฯ มีทิศทางในการ

ด าเนินธุรกิจ ดงันี ้
 บริษัทฯ มีแผนงานในระยะยาวที่จะมุง่เน้นการเป็นผู้น าด้านบริการทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองเพื่อความปลอดภยั 

ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายในปี 2020 ภายใต้ค่านิยมขององค์กร คือ “ถกูต้อง ปลอดภยั บริการฉบัไว ใสใ่จลกูค้า รักษา
คณุภาพ” โดยในสว่นของแผนการด าเนินงานในปี 2560 จะแบง่ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 

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

 
1) แผนการด าเนินงานด้านลูกค้า 

 บริษัทฯ มุง่เน้นการรักษาและเจาะตลาดกลุม่ลกูค้าเดิมเพิ่มขึน้ ควบคูก่บัการหาลกูค้าใหมใ่นประเทศ 

 บริษัทฯ จะด าเนินการตามแผนการขายและการตลาดส าหรับประเภทของการให้บริการใหม ่ซึง่ประกอบไปด้วย 
งานให้บริการทดสอบเชิงกลและโลหะวิทยาและการทดสอบและตรวจสอบผลติผลทางการเกษตร 

 บริษัทฯ จะก้าวสู่ความเป็น Total Solution Provider โดยอาศัยความได้เปรียบที่มีประเภทการให้บริการที่
หลากหลาย เคร่ืองมืออปุกรณ์ที่พร้อมและบคุลากรท่ีมีความสามารถ 

 บริษัทฯ มุ่งเน้นการให้บริการหรือการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความ
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ต้องการด้านเทคโนโลยี หรือประเภทการให้บริการที่จะท าให้ลูกค้าสามารถท าการทดสอบตรวจสอบได้อย่าง
รวดเร็วขึน้ หรือลดต้นทนุโดยรวมของการทดสอบให้กบัลกูค้า 
 

2) แผนการด าเนินงานด้านพัฒนาบุคลากร 

 บริษัทฯ จะจัดท านโยบายด้านการควบคุมขนาดขององค์กรให้มีขนาดที่เหมาะสม (Right Sizing)  โดยจะ
ควบคมุจ านวนของพนกังาน ด้วยวิธีใช้การโอนย้ายพนกังานระหวา่งหนว่ยงาน เพื่อทดแทนพนกังานท่ีลาออก 

 บริษัทฯ จะด าเนินการตามกลยทุธ์ Staff Mobilization อยา่งต่อเนื่อง เพื่อเตรียมบคุลากรในแตล่ะสายงานให้มี
การท างานข้ามสายงานและทดแทนกันได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มเติมความรู้ทักษะของบุคลากรและสร้างประสิทธิภาพ
โดยรวมของบริษัทให้เพิ่มมากขึน้ 

 บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการสร้างความสามารถในการท างาน (Capability) ของพนกังานในประเภทบริการใหม ่หรือ
เทคโนโลยีใหมใ่ห้สอดคล้องกบัแผนการขายและการตลาด 
 

3) แผนการด าเนินงานด้านกระบวนการภายในและการควบคุม 

 บริษัทฯ จะเร่งด าเนินการเพื่อให้ได้การรับรอง ISO/IEC17025 หรือระบบการบริหารงานคุณภาพ ส าหรับ
ห้องปฏิบตัิการทดสอบเชิงกลและโลหะวิทยา เพื่อที่จะขยายกลุม่ลกูค้าของห้องปฏิบตัิการทดสอบให้เป็นไปตาม
แผนการขายและการตลาด 

 บริษัทฯ จะน าโปรแกรมการจัดการด้านต้นทุน (Project Costing) มาใช้เพื่อช่วยในการควบคุมต้นทุนงาน
ให้บริการ และเพิ่มความสามารถในการแขง่ขนัในอตุสาหกรรม 
 

4) แผนการด าเนินงานด้านการลงทุนและขยายงาน 

 บริษัทฯ มีแผนท่ีจะจดัตัง้บริษัทในกลุม่ประเทศ CLMV อีกหนึง่บริษัทต่อจากประเทศพม่าให้แล้วเสร็จภายในปี 
2560 ซึง่หากบริษัทฯ มีรายละเอียดที่ชดัเจนจะน ามาชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นทราบอีกครัง้ 

 

 ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่ มีผู้ใดจะซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
 นางสาวราตรี วิศิษฏ์สรุวงศ์ ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง ได้ซกัถามวา่ แผนทัง้หมดที่วางไว้ในแตล่ะแผนมีประมาณ
การเป็นตวัเลขให้เห็นหรือไมว่่ามีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึน้ได้อย่างไร ถ้ามีรายได้เพิ่มขึน้จะมีรายจ่ายเพิ่มขึน้ไหม จะมีวิกฤตอะไรที่น่า
เป็นหว่งอีกหรือไม่ 
      นายโดมเดช  ศรีพิณเพราะ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ได้ชีแ้จงวา่  ขณะนีอ้ตุสาหกรรมยงัอยู่ในภาวะที่ยงัไมฟื่น้ตวัและ
จะเป็นเช่นนีไ้ปอีกประมาณ 3 ไตรมาส แต่ในช่วงปลายปี 2560 จะมีงานในส่วนของโครงการท่อแก๊ส ท่อน า้มนั ที่จะมีการเปิด
ประมูล หากบริษัทฯ ประมูลงานได้ ผลประกอบการและยอดขายก็จะดีขึน้ หากไม่ทนัปลายปีนี ้คาดว่าประมาณต้นปีหน้าจะมี
แนวโน้มที่ดีขึน้ 
 นายประสิทธ์ิ  ลิมปวิทยากุล ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ ได้เพิ่มการทดสอบผลิตผลทาง
การเกษตร เป็นมนัส าปะหลงักับข้าวโพด อยากทราบว่าก่อนหน้านีง้านของบริษัทฯ เป็นการตรวจสอบพวกโลหะวิทยา หากไป
ตรวจสอบผลติผลด้านการเกษตรแล้วจะไปในด้านใดตอ่ ทีจ่ะสามารถ Generate รายได้ให้แก่บริษัทฯ ได้ 
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 นายสรรพชัญ์  รัตคาม  กรรมการผู้จดัการ ได้ชีแ้จงวา่  การเพิ่มการทดสอบผลติผลทางการเกษตรเป็นการด าเนินการ
ของบริษัทย่อย คือ บริษัท คิวแอลที อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ซึ่งคาดว่าจะมีรายได้จากงานในสว่นนีป้ระมาณ 30 ล้านบาท โดย
เร่ิมต้นจากการตรวจสอบมนัส าปะหลงัก่อน และเร่ิมมีการตรวจสอบสินค้าที่สองคือ ข้าวโพด ซึ่งเป็นความต้องการของบริษัทฯ ที่
จะขยาย Portfolio ในเร่ืองรายได้ของบริษัทฯ เนื่องจากอุตสาหกรรมขุดเจาะน า้มนัหดตัวลงมา 2 ปีแล้ว สิ่งที่บริษัทฯ ท าอยู่ใน
ขณะนี ้คือการรักษาความสามารถในการให้บริการ เพื่อรักษาลกูค้าหลกัซึง่เป็นลกูค้าเก่า แตใ่นขณะเดียวกนับริษัทฯ ได้ขยายงาน
ไปท างานด้านอื่นๆ โดยที่ไม่ได้อยู่ในอตุสาหกรรมเดิม รวมถึงการเปิดห้องปฏิบตัิการทดสอบเชิงกล ซึ่งถือเป็นการจดัฐานรายได้
ใหม่ โดยเป้าหมายด้านรายได้จะอยู่ที่ 480 ล้านบาท ก าไรคาดว่าจะใกล้เคียงกบัปีที่ผ่านมา ตามที่แจ้งไว้ว่าบริษัทฯ ยงัคงได้รับ
ผลกระทบจากราคาน า้มนัจากอตุสาหกรรมการทดสอบโดยไม่ท าลาย บริษัทฯ จึงได้พยายามเข้าไปท างานด้านบริการตรวจสอบ
และรับรองให้กบัลกูค้าในกลุม่ปิโตรเคมีหรือโรงงานท่ียงัต้องด าเนินการอยา่งตอ่เนื่อง และโรงกลัน่น า้มนัใหญ่ๆ มากขึน้ เช่น IRPC, 
SCG เป็นต้น ถึงอย่างไรก็ตาม ราคาน า้มนัก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อบริษัทเรารายเดียว แต่กระทบไปทัง้อตุสาหกรรม สิ่งที่บริษัทฯ 
ด าเนินการขณะนีค้ือ การรักษาลกูค้าหลกัไว้ เพราะบริษัทฯ เช่ือว่าหากภาวะเศรษฐกิจกลบัมาดีขึน้ บริษัทฯ จะมีรายได้ที่เพิ่มขึน้
อย่างแน่นอน ในขณะเดียวกันกลุม่ลกูค้าอุตสาหกรรมปิโตรเคมีก็ยงัมีคู่แข่งอีกหลายราย ซึ่งไม่ได้เป็นบริการแบบผกูขาด มีการ
เสนอราคาและมีการแข่งขนักัน โดยกลยทุธ์ที่ใช้สว่นใหญ่คือการลดราคา บริษัทฯ จึงต้องพิจารณาเร่ืองราคาที่เหมาะสมเพื่อให้
บริการกบัลกูค้า ท าให้ผลก าไรในปี 2559 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 4 เนื่องจากงานการตรวจสอบ
เหลา่นีม้ีขึน้มีลงไม่ได้ต่อเนื่องเป็น Big Project เหมือนงาน Construction ที่มีงานอย่างต่อเนื่อง และจะมีมากในช่วงที่หยุดซ่อม
บ ารุง อยา่งไรก็ตามบริษัทฯ ก็มีเป้าหมายที่ชดัเจนที่จะสร้างบริการใหม่ๆ  รวมทัง้จะขยายงานไปยงัตา่งประเทศตอ่ไป  
  ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายอื่นซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นอีก 

 

 ประธานฯ จึงขออนญุาตปิดประชมุ โดยกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีเสยีสละเวลามาร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้
นี ้และจะขอน าค าตชิมและข้อเสนอแนะที่ได้รับไปปรับปรุงการท างานให้ดีขึน้ตอ่ไป 
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